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PM unveils new tax reforms 

MV CORRESPONDENT

New Delhi
In a major overhaul of  tax
administration, Prime
Minister Narendra Modi
on Thursday unveiled face-
less tax assessment and ap-
peals to reduce the scope
for corruption and over-
reach by officials, and said
a taxpayers' charter is
being implemented to en-
sure a free, fair and trans-
parent tax environment.

Launching the 'Trans-
parent Taxation - Honour-
ing The Honest Platform'

through video conferenc-
ing, he urged those who
owe taxes to come forward
and honestly pay their
dues and contribute to na-
tion-building.

The taxpayers' charter
and faceless assessment
are the next phases of  di-
rect tax reforms aimed at
easing compliance and re-
warding honest taxpayers
as the government looks to
rebuild the pandemic-hit
economy.

While, faceless assess-
ment that does not require

the taxpayer to visit any of-
fice or meet any official,
and taxpayers' charter will
be implemented from
Thursday, the faceless ap-
peal will come into force
from September 25, he
said.

While the number of
people filing income tax
returns has increased by
about 2.5 crore in the past
few years, actual taxpay-
ers at just 1.5 crore out of
a population of  130 crore
"is very very less," he
said.

Record single-day spike of 66,999 cases
MV CORRESPONDENT

New Delhi
With a record single-day in-
crease of  66,999 cases, India's
Covid-19 tally mounted to
23,96,637 on Thursday, while the
number of  patients who have
recovered from the disease
surged to 16,95,982, pushing the
recovery rate to 70.77 per cent in
the country, according to the
Union health ministry.

The death toll due to Covid-
19 climbed to 47,033 with 942
people succumbing to the dis-
ease in the last 24 hours. The
case fatality rate in the coun-
try has declined to 1.96 per
cent.

There are 6,53,622 active
Covid-19 cases in the country
presently, which account for
27.27 per cent of  its total case-
load.

According to the Indian
Council of  Medical Research
(ICMR), a total of  2,68,45,688

samples were tested in the
country till August 12, includ-
ing 8,30,391 on Wednesday, the
highest number of  tests per-
formed in a day.

Of  the 942 fresh deaths, 344
were reported from Maharash-

tra, 119 from Tamil Nadu and
112 from Karnataka. Of  the
total 47,033 deaths, Maharash-
tra has reported the highest
number of  18,650, followed by
Tamil Nadu (5,278) and Delhi
(4,153).

Sonia, Rahul demand 
withdrawal of EIA 2020

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Congress leaders Sonia
Gandhi and Rahul Gandhi
on Thursday accused the
government of  dis-
mantling India's en-
vironment rules and
demanded that the
draft EIA 2020 be
withdrawn immedi-
ately.

The draft environ-
ment impact assess-
ment (EIA)
notification, 2020, which
involves the procedure of
issuing environmental
clearances to various
projects, was issued by
the Environment Min-
istry in March this year
and has received thou-
sands of  suggestions from
the public.

Environment Minister

Prakash Javadekar has
said the EIA 2020 is only a
draft and not a final noti-
fication and the ministry
will consider the sugges-

tions before a final draft.
In an article, Congress

president Sonia Gandhi
has said that the govern-
ment has a social obliga-
tion to protect the
environment and must
withdraw the EIA.

"Simply put, the govern-
ment must stop disman-
tling India's

environmental regula-
tions. An essential first
step is to withdraw the
Draft EIA 2020 Notifica-
tion. 

What is essential is
widespread public con-
sultation to shape a na-
tional agenda that will
place India at the fore-
front of  the battle
against global warm-
ing and pandemics,”
she said in the article.

Congress leader
Rahul Gandhi also shared
the article on Twitter say-
ing, "Nature protects, if
she is protected." "Gov-
ernment of  India must
stop dismantling India's
environmental regula-
tions. Essential first step
is to withdraw the Draft
EIA 2020 notification," he
said.

‘Centre dismantling
India's environment

rules’

Faceless tax 
assessment, 

taxpayers' charter

Orange alert in 8 MP districts
MV CORRESPONDENT

Bhopal
The India Meteorological Depart-
ment has issued an 'orange alert'
with a forecast of  very heavy rain-
fall in eight districts of  Madhya
Pradesh till Friday morning. Mon-
soon has been active in many parts

of  the state, IMD Bhopal centre's
senior meteorologist G D Mishra
said on Thursday.

Some isolated places in Chhind-
wara, Balaghat, Betul, Harda,
Khandwa, Alirajpur, Jhabua and
Dhar districts are likely to receive
very heavy rainfall till Friday

morning, the official said.
Besides, there is a 'yellow warn-

ing' of  heavy rainfall in 15 dis-
tricts- Anooppur, Dindori,
Chattarpur, Sehore, Rajgarh,
Hoshangabad, Burhanpur, Khar-
gone, Barwani, Dewas, Agar, Shiv-
puri, Datia, Morena and

Sheopur,Mishra said.
An orange alert means the au-

thorities should "be prepared",
while a yellow warning asks
them to "be updated". According
to IMD, downpour in the range
of  64.5 mm and 115.5 mm is con-
sidered 'heavy rainfall', while

that between 115.6 mm and 204.4
mm is termed 'very heavy rain-
fall'. In the last 24 hours, Satna
district received 132.6 mm rain-
fall, Rewa district received 42.4
mm downpour, while Tikamgarh
recorded 41 mm rain, Mishra
said.

Very heavy 
rainfall likely

BJP to move no-confidence 
motion against Raj Govt

MV CORRESPONDENT

Jaipur
The BJP in Rajasthan
will move a motion of
no confidence against
the Ashok Gehlot-led
Congress government
in the state assembly,
leader of  opposition
Gulab Chand Kataria
said. The decision was
taken in a BJP legisla-
ture party meeting held
here on Thursday.

After the meeting,
Kataria told reporters that
the motion of  no confidence
will be moved in the assem-
bly session beginning Fri-
day. He said the proposal
was being finalised.

“Coronavirus cases are
on the rise and the law and

order situation is badly de-
teriorating. Attempts were
made to link those, who
were arrested by the SOG
(Special Operations Group)
over allegations of  conspir-
ing to topple the govern-
ment, with BJP but the

government failed in this.
We will mention all these is-

sues in the proposal,”
Kataria said.

He said even though
the political crisis in
the Congress has been
resolved, all is still not
good in that party as
"one is going to east
and the other to west".

BJP state president
Satish Poonia said the

BJP and its ally Rashtriya
Loktantrik Party (RLP)
have a total of  75 MLAs and
of  them, 74 were present in
Thursday's legislature
party meeting held at the
BJP's office.

‘Coronavirus cases are on
the rise and the law and
order situation is badly 

deteriorating’

Kerala court frames
charges against 
ex-Bishop Mulakkal

STAFF REPORTER

Kottayam
A court here on Thursday
framed charges against
former Bishop of  Jaland-
har Diocese, Franco Mu-
lakkal, in the case
relating to rape of  a nun
in Kerala. The Additional
Sessions Court Judge read
out to Mulakkal, who was
present in the court, the
charges under various
sections of  the IPC includ-
ing the punishment for of-
fence for rape as it
commenced trial proceed-
ings in the sensational

case.
The accused denied the

charges against him. The
case was posted for Sep-
tember 16 for the victim's
examination.

He has been charged
under various sections of
IPC including 342 (punish-
ment for wrongful confine-
ment), 377 (Unnatural
Sex), 376 (c)(a) Sexual in-
tercourse by person in au-
thority 376(2)(k)
(indulging in sexual inter-
course by exhorting au-
thority), and 506 (criminal
intimidation).

Bangla court 
indicts country's 
first Hindu 
Chief Justice

Ram temple
trust head tests
Covid positive

ANISUR RAHMAN

Dhaka
A Dhaka court on Thursday in-
dicted Bangladesh's first Hindu
Chief  Justice Surendra Kumar
Sinha and 10 others on charges
of  embezzling 40 million taka
from a bank, a court official
said.

The indictment comes seven
months after another Dhaka
court issued an arrest warrant
against the 69-year-old ex-chief
justice who lives in the US and
was described as a "fugitive" by
the Anti-Corruption Commis-
sion (ACC) in its charge-sheet.

Six of  the accused in the case
were former officials of  the
bank while among the rest in-
cludes a reported aide of  Sinha.
The prosecutor said only three
of  the accused faced the trial in
person as the rest were "on the
run to evade justice".

Lucknow
The head of  the Ram temple
trust, Mahant Nritya Gopal
Das (80), tested positive for
Covid-19 on Thursday and was
rushed to the Medanta hospital
in Gurgaon.

He added that the process to
identify those who had come in
contact with Das in the recent
past has started.

Das, who is also the president
of  the Sri Krishna Janmab-
hoomi Nyas, was at the Sri Kr-
ishna Janmasthan in Mathura
till 1.30 am.

On August 5, Das shared the
dais with Prime Minister
Narendra Modi, Uttar Pradesh
Governor Anandiben Patel,
Chief  Minister Yogi
Adityanath and RSS chief
Mohan Bhagwat at the
groundbreaking ceremony for
the construction of  a Ram
temple in Ayodhya.

Malayalam
classes to be
inaugurated
tomorrow

AG VALLABHAN

Bhopal
The inauguration of
the Malayalam learn-
ing centres in Bhopal,
organised by Malay-
alam Mission under
the Government of
Kerala in association
with the United
Malayalee Associa-
tion, Bhopal will take
place on Saturday at
5.00 pm online at
ZOOM.

The function inau-
gurated by Surya Kr-
ishna Murthy will
have Prof. Suja Susan
George, Director,
Malayalam Mission
as the chief  guest.
Former Chief  Minis-
ter of  madhya
Pradesh KamalNath
and Agriculture Min-
ister  Kamal Patel,
Malayalam Mission
Registrar Sethumad-
havan and playback
singer Ranjini Jose
will also address the
function.

The 'Pravesanol-
savam' will be telecast
live via the united
malayalee association
youtube link.

Parents of  students
who are yet to register
their names in Malay-
alam Mission Classes
are requested to con-
tact the Bhopal Malay-
alam Mission Officers:
9826218796
9893040366
9755548844

These Malayalam
classes will run online
every Sunday for up to
40 minutes through
the Google Classroom.
At present Malayalam
Mission is conducting
four courses. Admis-
sion to the primary
course is currently un-
derway.

Kerala Guv,
CM visit 
landslip
scene

Kochi
Kerala government
will ensure rehabilita-
tion of  families of
those who died in the
landslide at Pettimudi
in Idukki district,
Chief  Minister
Pinarayi Vijayan said
on Thursday. Gover-
nor Arif  Mohammed
Khan, state Ministers,
people's representa-
tives and government
officials, along with
the Chief  Minister,
visited the scene of
the tragedy to assess
the situation.

After an evaluation
meeting at Munnar
near here, Vijayan ap-
preciated the rescue
workers, who have
been engaged in search
and rescue operations
since August 7.

PA
G
E'Found it stupid when people 

labelled me skinny, fat, dusky'
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‘Actual taxpayers at just 1.5 crore out of a
population of 130 crore is very very less’.
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Police produces the accused before mediapersons. 

Police nabs youth for 
attempt to sell pistol

STAFF REPORTER

Dhar
Superintendent of  Police
Aditya Pratap Singh,
Dhar received informa-
tion that somebody is try-
ing to sell country pistol
at village Bikaner in
Manavar police station
area of  Dhar district. On
this information, the
team of  Dhar police sta-
tion in-charge Prateek
Rai and Santosh Pandey
from Crime Branch were
directed to capture.

As soon as the young
man moved from Bikaner
towards Mandav road, he
was arrested while com-
ing to Dhar on a motorcy-
cle between village
Dilavara and Salkanpur.
The name of  the young
man is Sunidar Pathlade
father Moti Singh resi-
dent, Bikaner. One in-
digenous pistol and
cartridge has been recov-
ered from him. Superin-
tendent of  Police Aditya
Pratap Singh said that the

names of  those who came
to deliver the pistol in
Dhar city are being ascer-
tained.

Sub-Inspector Anup
Singh Baghel of  Kotwali
Dhar, Head Constable
Nilesh, Head Constable
Ramnaresh, Constable
Arvind, Sanjay Chauhan
Crime Branch HeadCon-
stable Ram Singh Gaur,
Balram, Sangram Singh
and Naveen Rathore
were involved in opera-
tion.

136 flights to start operations
from Indore in winter season
ALEX MUNDAPUZHA

Indore
Right now the number of
flights and passengers is
low due to Corona infec-
tion, but now slowly peo-
ple are showing interset
in restarting outbound
journeys. So in the civil
aviation, which has just
released the winter
schedule, flights will be
available from Indore to
20 cities, the number of
which will reach 136.
Flights to Allahabad,
Ujyaipur and Chandigarh
are also being started.

Right now interna-
tional flights are closed,
only stranded Indians are
being brought back from
abroad or those who are
stranded in the country
are being transported to
their countries.  Domestic

flights were definitely
started there.  Their num-
ber is also increasing
now.  In the winter sched-
ule announced from Oc-
tober 25 to
March 27, a
total of  136
flights will
start oper-
ating from
I n d o r e ,
which will
connect 20
cities.

There are flights to
Delhi, Mumbai, Hyder-
abad and some other
cities as well.  Although
people are using these
flights only for essential
purposes, but now people
imprisoned for more than
four months are willing
to visit the country's
tourist destinations in the

coming holidays.  The
maximum number of
flights will be 32 from
Delhi to Indore, followed
by 16 for Bengaluru, 14

for Mum-
bai, 12 for
Hyderabad,
10 for
A h m e d -
abad, 8 for
Raipur, 6
for Chen-
nai, Nag-
p u r ,

Bailagavi, Kishangarh.  ,
There will be 4–4 flights
to Calcutta, Goa, Jaipur.
There will be 2 flights to
Chandigarh, Pune,
Udaipur, Gwalior, Alla-
habad, Lucknow and
Shirdi.

However, these flights
also vary.  IndiGo has the
maximum number of  80

flights, Go Air 16, Air
Asia 12, while Air India,
Star Air, True Jet 8–8 and
Vistara will have 4 flights.
Their time table has not
been declared yet.  Right
now, with the number of
domestic flights increas-
ing, the number of  pas-
sengers is also
increasing.  However, due
to the Corona Guidelines
of  many states, there are
problems.  However,
screening has been
arranged at the airport
and travelers coming
from abroad are also
being quarantined com-
pulsorily for 7 days and
domestic passengers are
monitored through mo-
bile apps.  In the coming
days, people will use
these flights in large
numbers.

Services to 20
cities to be 
available in 

new schedule

Sumer Singh MP tests 
Covid positive

STAFF REPORTER

Indore
BJP Rajya Sabha Mad-
hya Pradesh Dr. Sumer
Singh Solanki has been
found to be Corona posi-
tive. He was among 16
persons whose corona
test reports came posi-
tive on Friday
in Barwani.
A p p a re n t ly
feeling unwell
for the past
few days,
Solanki had
his corona
test done, in
which he was
found posi-
tive. Even be-
fore his test
report came positive,
Solanki had already
quarantined himself.
The administration has
created a containment
zone near the residence
of  Dr. Solanki.

The medical team is
collecting information
about the people who
came in contact with the
Rajya Sabha member.
With 16 new corona in-
fection cases, the num-
ber of  infected in
Barwani district has
risen to 942, out of  which
207 patients are cur-
rently active.

On the other hand,
BJP state spokesperson
in Bhopal, Durgesh
Keswani, has also been
found positive. He often
appeared in press brief-
ings with Home Minister

Narottam Mishra.
Keswani tweeted that his
first corona test report
has come positive. I am
in home isolation 5 days
before my first test re-
port came positive, said
Keswani in his tweet ask-
ing people to get their co-

rona test done
who came into
his contact
these days.

K e sw a n i ' s
corona's test
report has cre-
ated a panic
among the
media persons
as a large
number of
media persons

used to reach the resi-
dence of  Home Minister
Narattam Mishra during
the press briefing as
Durgesh Keswani used
to stand behind the
Home Minister. Al-
though Durgesh
Keswani has not been ad-
mitted to the hospital so
far and has isolated him-
self  at home and has not
met anyone.

About 14 MLAs of  BJP
and Congress have got
infected in the state with
coronavirus, including
Madhya Pradesh Chief
Minister Shivraj Singh
Chauhan, BJP state
president VD Sharma
and four ministers
Arvind Bhadoria, Ram
Khelavan, Tulsi Silawat
and Vishwas Sarang re-
spectively.

Chain-snatching incidents on the rise in city
STAFF REPORTER

Indore
On the pretext asking for
the address, two miscre-
ants riding a bike
robbed the woman's
chain on Wednesday
evening in Tilak Nagar.
This is the third inci-
dent in three days in the
city. 48-year-old Seema
Jain, who lives in Krishi
Vihar colony, was walk-
ing when two miscre-
ants came on black
bikes; they stopped on
the pretext of  asking for
an address. When she
started explaining them
the address, one of  them
pulled the chain and es-
caped.

The police have
started to look for the
crooks on the basis of
CCTV footage and will
arrest them soon as the
footage arrives.

People, public representatives 
to take part in cleanliness drive

CHIEF REPORTER

Indore
Public representatives of
various political parties
including MP Shankar
Lalwani, MLAs,  Sanjay
Shukla, Ramesh Men-
dola,  Akash Vijay-
vargiya, Malini Laxman
Singh Gaur, Mahendra
Hardia, Jeetu Patwari ,
dignitaries from various
walks of  life, representa-
tives of  social, cultural
and educational organiza-
tion, residents associa-
tions will take part in the
cleanliness campaign in
the city on Friday. Lal-
wani along with other
MLAs and public repre-
sentatives of  the Con-

gress and the BJP will
take part in the cleanli-
ness campaign at Ra-
jwada on Friday at 7.30
am.

IMC Commissioner
Pratibha Pal said since
the sanitary workers and
cleanliness employees
will be on leave on August
14, a day after `Goga
Navmi, the corporation
has appealed all  public
representatives, social
and cultural organiza-
tions, educational institu-
tions, business and
market associations to
take part  in the mass
cleanliness campaign and
help the city to remain
clean in absence of  the

cleanliness workers.
The Commissioner

here  on Thursday di-
rected all the zonal offi-
cers to team up with their
entire staff, NGOs in their
respective zone / ward
areas along the major
route under their juris-
diction, to carry out a
cleanliness campaign on
Friday. Under the clean-
ing campaign, the IMC
commissioner asked em-
ployees to take all precau-
tionary measures and
take masks, gloves and
bags  from the store of  the
municipal corporation to
carry out the cleanliness
exercise in their localities
for three hours.  

Collector bans use of masks with valves 
STAFF REPORTER

Indore
In the district of  Indore, the use of
any mask containing valve partic-
ularly with the N-95 Valve Respira-
tor and other N-95 is banned with
immediate effect for public health.
Collector and District Magistrate
Manish Singh have issued an
order in this regard under section
144 of  the Criminal Procedure
Code.

As per the order issued, this re-
striction will remain in force, ex-
cept for health workers.  Violation

format (i.e. wearing a mask with N-
95 masks and other masks with
valves) will be punishable and a
spot fine of  Rs 100 per person will
be charged.  Authorized officers of
Municipal Corporation in Indore
city and Chief  Executive Officer in
rural areas will collect the fine.

Violation of  the order will fall
under the category of  punishable
offense under Section-188 of  Indian
Penal Code.  Remaining orders and
the relaxation / restriction given
from time to time will remain in
force.

Adolescent empowerment 
programme launched in district

STAFF REPORTER

Indore
In Indore district, the
process of  adolescent
empowerment program
has been started under
the joint aegis of  the
state government's
Women and Child Devel-
opment Department and
UNICEF.

In this, work will be
done through integrated
action plan on preven-
tion of  child marriage
and violence against chil-
dren.  For this, the State
Level Strategy Action
Plan has been prepared
by Women and Child De-
velopment in collabora-
tion with UNICEF.

Collector Manish
Singh has given instruc-

tions to implement the
action plan prepared
under this program. He
has instructed the offi-
cials of  all the depart-
m e n t s
c o n c e r n e d
with the ac-
tion plan to
d i s c h a r g e
the duties
e n t r u s t e d
under this
action plan
s e r i o u s l y.
There should be regular
operation of  activities
under the scheme.

Program Officer of  the
Women and Child Devel-
opment Department, Dr.
CL Pasi said that based
on the state level strategy
action plan, a district
level action plan has

been developed for ado-
lescent empowerment.
The format of  which has
been sent to the con-
cerned authorities.  They

have been
directed to
implement
the activi-
ties of  the
action plan
related to
their de-
partment.

Dr. Pasi
said that under the pro-
gram, the district task
force has been consti-
tuted at the district level.
As per the instructions
of  the Commissioner of
Women and Child Devel-
opment Department, for
implementation of  strat-
egy action plan at the dis-

trict level, regular review
of   adolescent empower-
ment will be done in the
meeting of  Taskforce or
District Child Protection
Committee under “Beti
Bachao-Beti Padhao”
scheme in the district.
The concerned officials
have been told that they
keep sending compliance
reports regularly, so that
regular reviews are done.

It was informed that
the Women and Child De-
velopment Department,
Health, Education,
Tribal Development,
Panchayat and Rural De-
velopment, Police, Social
Justice, Sports and Youth
Welfare, Labor, Techni-
cal Education, etc. will be
the main role in this ac-
tion plan.

UNDER THE
AEGIS OF

STATE GOVT
AND UNICEF

Scindia to visit Indore, 
Ujjain on Aug 17

CHIEF REPORTER

Indore
Former Union Minister
and BJP's Rajya Sabha
MP Jyotiraditya Scindia
will be visiting Indore-Uj-
jain on August 17. This
tour of  Scindia is consid-
ered significant in view of
the by-elections for 27
seats in Madhya Pradesh.
During his stay in Indore
and Ujjain, he will visit
many BJP leaders at their
homes including former
Lok Sabha speaker Sumi-
tra Mahajan and the BJP
national general secre-
tary Kailash Vijay-
vargiya.

As per the schedule,
Scindia will fly from
Delhi at 11.40 am on Au-
gust 17 and reach Indore
at 1.05 pm. From here, he
will directly visit the BJP
MLA from Mhow and
Tourism Minister Usha
Thakur at her residence.
Thereafter, he will go to
Ujjain by road where he
will meet BJP MP Anil
Ferozia at his home. After
meeting Feerozia, he will
also go to the house of
State minister Mohan
Yadav, During his stay in
Ujjain, Scindia will visit
BJP leaders Paras Jain
and Shiva Kotwani at

their houses. He will re-
turn to Indore in the
evening on the same day
after worshiping the
`shahi sawari' of  lord Ma-
hakal at Ram Ghat.

In Indore, he will meet
BJP national general sec-
retary Kailash Vijay-
vargiya, MLA from
Indore-2 Ramesh Men-
dola, former Lok Sabha
Speaker Sumitra Maha-
jan and current Indore
MP Shankar Lalwani at
their residences. He will
stay at the Hotel Marriott
in the night, and will re-
turn to Delhi the next day.

Sajjan Singh Verma
demands waiver of
school fees
STAFF REPORTER

Indore
Senior Congress leader
and former cabinet
minister of the state  Saj-
jan Singh Verma,
tweeted and demanded
the Shivraj government
to waive all the fees of the
students in view of the
Corona crisis.  As Corona
continues to wreak havoc
in the state and the citi-
zens of the entire state
are going through an eco-
nomic recession in un-
planned lockdown, it is
impossible for them to
pay school-college fees
for their children.

Verma said that for
three-four months in a
row, all kinds of work
has come to a complete
standstill and the moun-
tain of troubles like small
shopkeepers, traders, la-
borers, privately em-
ployed people has been
broken.  It is becoming
difficult for them to col-
lect the items of their
daily needs, in such a sit-
uation, the fees of those
students who are not yet
open should be waived by
the government. “I ap-
peal to the Chief Minister
of the state Shivraj Singh
Chouhan to immediately
consider the demand of
the students and the fees
of all students should be
waived”.

Principals to be
held responsible
for Covid spread
in verification
help centres
STAFF REPORTER

Indore
The process of  docu-
ment verification of
online admissions is
now entirely dependent
on the help center set up
in colleges.  In such a sit-
uation, if  any teaching-
non-teaching staff gets
corona infection, then
the principal will be re-
sponsible for it.  It will be
the responsibility of the
principals to protect the
staff from infection.
Higher education de-
partment has also is-
sued new instructions
for this.

The instructions state
that staff should call the
college in rotation every
day.  That is, every em-
ployee, teacher should
be called to college ex-
cept at least one day.
Colleges in which there
is a shortage of  staff,
they can definitely call
the staff engaged in the
admission process.  The
principal will also be re-
sponsible for observing
social distancing, ar-
ranging sanitizer and
compulsory mask.
After this order of  the
Department of  Higher
Education, the team of
the department will now
reach and inspect any
college.  This instruction
will be applicable to all
government, aided and
private colleges.

Trucks collide,
2 drivers
dead; 4 hurt

Seoni
Two truck drivers
were killed and
four others injured
after their vehicles
collided and
caught fire near
Banjari in Madhya
Pradesh's Seoni
district on Thurs-
day, a police offi-
cial said.

The mishap oc-
curred in the
morning on the
National High-
way (NH) 7, he
said.

"One of  the
trucks that was
loaded with
sweet limes was
on its way from
Nagpur to Ja-
balpur, while the
other one was
carrying rice and
was going in the
opposite direc-
tion," Chapara
police station in-
charge Nilesh
Parteti said.

"The accident
took place as the
driver of  the
truck carrying
sweet limes prob-
ably lost control,
due to which his
vehicle jumped
over the divider
and hit the other
lorry coming
from the opposite
side," he said.

Due to the col-
lision, the truck
carrying rice
overturned after
getting dragged
for a few feet,
Parteti added.

"As a result of
the impact, the
front portion of
both the trucks
caught fire,
killing the two
drivers on the
spot," he said,
adding that four
others jumped to
safety, but suf-
fered injuries in
the process.

The deceased
were identified
as Shivkumar
Kurmi (45) and
Bhola Yadav (40),
both from Uttar
Pradesh, he said.

A case was reg-
istered and the
bodies were sent
for autopsy, he
added. (PTI)

188 more
Covid cases
in Indore
STAFF REPORTER

Indore
The number of
Covid-19 cases in
Indore, the worst-
hit district in the
state, rose by 188
to 9,257 and the
death toll in-
creased to 340, a
state health bul-
letin said.

At 2,751, In-
dore now has the
highest number
of  active cases in
the state fol-
lowed by Bhopal
at 1,657.

The case count
in Gwalior and Ja-
balpur went up to
3,176 and 2,062, re-
spectively.

17 more pa-
tients succumbed
to the respiratory
disease during
the last 24 hours
in the whole
State. Of  them,
four died in
Bhopal and three
each in Indore,
Jabalpur and
Guna.
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'Found it stupid when people 
labelled me skinny, fat, dusky'

JUSTIN RAO

ctor Bipasha Basu says she navi-
gated her way in the industry
through comments on her skin

tone to tags like "too skinny"and "too
fat". Starting out as a supermodel, Bi-
pasha made her film debut in 2001
with "Ajnabee" and gained acclaim
for horror film "Raaz" the following
year.

Between mid 2000s till the end of
that decade, the actor's popularity
soared with films like "Jism",
"Dhoom 2", "Race" and "Bachna Ae
Haseeno". The successes, however,
came with several tags.

In an interview, Bipasha said she
got a "a lot of  things" told to her
throughout her career but she never
paid heed.

"I was told that 'actresses can't be
sexy', that they can't be dusky, mod-
els can't act. At first, I was told 'you
can't be so skinny.' Then when I put
on weight, it was 'you can't be so fat.'
"I went through all of  that. It was
quite entertaining for me. It wasn't
frustrating but I thought the tags
were stupid. I looked at that as stu-
pidity. I laughed at these things," the
41-year-old actor said.

Bipasha said the dusky tag which
came her way was extremely
"ridiculous" and then it gave way
to rumours that she had under-
gone skin lightening treatment.

"We are a country full of
brown people, so I thought it
was ridiculous to call me
that. Then suddenly
dusky became sexy and I
was made an exception,
despite everyone in
our country being
the same colour.
But I stuck to my
principles.

"I didn't en-
dorse any skin
w h i t e n i n g
products.
But I

have heard people talking about me
that I've done skin lightening. So neg-
ativity exists, no matter what you do.
I've learnt to my life on my own
terms, that's how I am," she said.

Bipasha is set to return to screen
five years after her film "Alone", with
her latest thriller, "Dangerous", co-
starring actor-husband Karan Singh
Grover. The duo got married in 2016.

The actor said being away from the
screen didn't bother her as she was
enjoying the new phase of  her life,
where acting wasn't her top priority.

"I am not so obsessive
(to see myself  on
screen). I give a
lot of  impor-
tance to my
work, but
I don't
think it
defines
t h e
p e r -
s o n
I

am to me. I am not an obsessive per-
son, I don't need constant focus on
me.

"To get constant adulation, be on
set, polls, surveys. It's exhausting,
getting a tick everytime- from fash-
ion polls, audiences, how many will
you please? This wasn't a break for
me. It was a part of  my life which I
enjoyed a lot." Bipasha said she now
wants to focus on acting and is al-
ready scouting scripts with her team.

"I feel like I should act. It has come
to me naturally, not that lockdown

triggered something. I am pretty
much keen to start working by

November-December, by the
time we figure out a proj-

ect, however long it
takes." Written by

Vikram Bhatt and di-
rected by Bhushan

Patel, "Dangerous"
was shot as a film
but would now be
releasing as an
episodic series
on MX Player
on August 14.

Stay positive in 
negative situation

PC THOMAS

he global economic
recession and uncer-
tainty set off by the

Covid-19 pandemic as well
as the stringent lockdown
imposed to contain its
spread have impacted
lives and livelihoods in
India. Financial imbal-
ance and social isolation
have pushed many of

them to the brink of  despair and uncertainty.
Despite the fact that the unlocking has been

in progress for
past 65 days as of
writing this piece,
people are at-
tempting to ad-
just themselves
to the new nor-
mal life.  How-
ever, during this
Covid-19 crisis,
there are reports
indicating to a
growth in alleged
suicides. On the
flip side, there are
stories of  young
people who have
triumphed over
adversity with
life-changing suc-
cess.

The challenge
of  Covid-19 is that
it is a large-scale
crisis affecting
the entire society.
Businesses go
bankrupt, people
lose jobs, no hike in salary and people face
many struggles to survive during these diffi-
cult times.  However, it is a fact that even in
the toughest of  times, positive people are win-
ners and the negative people are the losers.
All of  us have the opportunity to utilize this
Covid time positively to prepare ourselves to
build a better future for us and for our poster-
ity.

Sometimes people, probably because they
follow their zeal with passion or because they
are by nature aggressive, brave, ambitious,
they are willing to leave the comfort zones and
move towards the discomfort zone to achieve
what they look for in life. But there are some

who drift through the present situation aim-
lessly.

The primary lesson that we need to take
from this situation of  pandemic is that it is
a crisis or it appears to be a setback to the
progress of  the entire humanity, but the
world is not going to an end. The world will
emerge stronger and we will find a treat-
ment for the disease and we will go about
our lives and get stronger and get better.
The most important thing that we can do
today is to have that self-belief. Every crisis
builds its own winners and even the absence
of  a crisis has losers. Hence, be positive and
believe in you and in the Supreme Power

that gives mean-
ing to your life.

In addressing
the social issues
related to the
suicides commit-
ted by Covid-19
positive patients
or the disgrace
and stigma at-
tached to the dis-
ease, we need to
educate people
about reasonably
c o n f r o n t i n g
painful and diffi-
cult situations in
life. Further, we
need to be sensi-
tive and caring
about persons
who need sup-
port and encour-
a g e m e n t .
Therefore, it is
very important
for us to quickly
reach out those

persons in our society who show indications
of  depression. Timely financial and emo-
tional support in this difficult situation can
reduce the number of  people taking an irre-
versible stride to end their lives.  The Cen-
tral and State governments, on their part,
need to take care that  the schemes an-
nounced to alleviate the sufferings of  the
poor and the needy reach the deserving peo-
ple and that too without delay. For all of  us,
the need of  the hour is to be positive about
life and embrace life with confidence come
what may!

(The writer can be reached at askpc-
thomas@gmail.com)

The primary lesson that we need to take
from this situation of pandemic is that it
is a crisis or it appears to be a setback
to the progress of the entire humanity,
but the world is not going to an end.
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My family page-ൽ  ഫോ ഫ്ട് ക ൾ 
അ യ യ്ക്്് ന്് തി ന്ം, ക ഥ, ക വി ത 
എ ന്്ി വ അ യ യ്ക്്് ന്് തി ന് മ് ള്് 
വാ ട്്്സ്ആ പ് ന മ്് ർ
7034041234
അ യ യ്ക്്് ന്് വ ർ പ് ർ ണ്് വി ലാ സ വ്ം
ഫോ ഫ്ട് യ്ം അ യ യ്ക്്ാ ൻ മ റ ക്് ര് ത്

അംബികാകേവികൊകട്്ക്്ാട്്്.
എടവിലങ്്്,കൊട്ങ്്ല്്്ർ

രാ മൻനലുു
പണികുുാര

നാണ.ുരനികുുുകിടുുുനുുപ
ണംധുർതുുടികുുാകരഅ
വൻസുകുുിചുുുവചുുു.അയ
ൽവാൈിയായവാസുവിനു
അയാപോടുഅസുയപോ
നുുി.എങുുിപനയംു രാമൻ
നശിചുുുകാണണകമനു്ുവാ
സുആതഗുഹിചുുു.
ഒരുദിവൈംവാസുഒരു

ൈനയുാൈികയകണുുുമുടുുി.മ
തനുുുൈിദുുിയുളുുആെപലു,ു
രകുുുആതഗുഹംൈനയുാൈി
ൈാധിപുുിചുുുരരുകമനുു്അ
യാൾ വിചാരിചുുു. എലുുാം
പകടുുു കഴിഞുുപപുുൾ ൈ
നയുാൈികുു് വാസുവികുുു
അസുയഇലുുാരാകുുണകമ
നുു്പോനുുി.എനുുാൽഉപ
പദശം കൊണുു്അവൻന
നുുാവിലുുഎനുുുമനൈിലകുുിഒരുസുതരുംതപുപോഗിചുുു.
ഒരുചുവനുുകോരിവാസുവികുുുബകയിൽകൊടുതുുുകൊണു്ുൈനയുാ

ൈിപറഞുുു
"ഈകോരിരാമകുുുവീടുുിൽരാതരുിപതനുുുണുുുമണികു്ുകുഴിചുുിടണം.അ

പപുുൾനികുുുആതഗുഹംൈാധികുുും.എനുുാൽതശുദുുികുുണം,ഇതുഎവികട
വചുുാലംുഅവിടംനശികുുും.നീഇതുനികുുുവീടുുികലമാവിൻചുവടുുിൽവകുുു
ക.ൈമയമാകുപപുുൾഎടുതുുുരാമകുുുവീടുുിൽകൊണു്ുവകുുുക'.
വാസുൈപതുുഷപതുുകടകോരിവാങുുിരകുുുവീടുുിപലകുുുപോയി.രാ

തരുിആകാൻകാതുുിരുനുുു.ൈനയുാൈിരകുുുശിഷയുപോടുവാസുവികുുുവീ
ടുുികലമാവിൻചുവടുുിൽനിനുുുംആകോരിഎടുതുുുകൊണുുുവരുവാനംു
അവകുുുപുരയിടതുുികലരണുുുകുലവാഴകൾമുറിചുുിടാനംുപറഞുുു.
രാതരുിപതനുുുണുുുമണിആയപപുുൾവാസുപവഗംമാവിൻചുവടുുികലതുുി.

കോരികാണാകരഅയാൾനപനുുവിഷമിചുുു.ഒരുവിധതുുിൽപനരംകവളു
പുുിചുുു.രാമകനനശിപുുികുുാൻകഴിഞുുുമിലുുരാൻനശികുുുകയംുകചയുുുമ
പലു.ുബദവപമ!അയാൾപവഗംൈനയുാൈിയുകടഅടുതുു്കചനുു്രകനുുര
കുുികുുണകമനു്ുകരഞുുുപറഞുുു.

നികുുുഅസുയആണുനികനുുനശിപുുികുുുനുുത.ുഇനിഒരുവഴിയുണു്ു
നിനകു്ുരകുുകപുുടാൻ.വാസുആശവുാൈപതുുകടൈനയുാൈികയപോകുുി.
ഞാൻപറയുനുുതുപോകലകചയരുാൽനിനകു്ുനലുുതുവരംു.
നികുുുവെപുുിൽഎനുുുഫലമുണുുായാലംുഅരിൽപനർപകുരിരാമനു

കൊടുകുുണം.ൈമുുരമാപോ?
"കൊടുകുുാം'-വാസുപറഞുുു.
നിനകുു്നനുുായാൽപോകര,മറുുുളുുവർനശികുുണകമനുു്വിചാരിചുുാൽ

ബദവംനികനുുരകനുുനശിപുുികുുും.നീരാമനുഫലങുുൾകവറുകരകൊടു
തുുാൽനികുുുപോഷംമാറുകയിലുു,ൈപതുുഷപതുുകടകൊടുകുുണം.പറുുു
പോ?
വാസുഅപപുുൾരകനുുരകുുുവെപുുികലമുറിഞുുുകിടനുുവാഴകൾകണു്ു

ഭയകപുുടുുു.പവഗംഒരുകുലരാമകുുുവീടുുിൽൈപതുുഷപതുുകടകൊണുുുകൊ
ടുതുുു.
"അസുയആർകുുുംനനുുലുു'
ൈനയുാൈിശിഷയുപോടുപറഞുുു.

GayathriMadhu.K
Karayil(H)
Irinjalakuda-Thrissur

സനയ്ാസിയ്ടെബ്ദ്്ി
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KUZHIMANNA,
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വിടരുവാൻകവമുുുനുു
പുവിരറിയുനുുുപോ?
കൊഴിയുവാൻപോവുനുു
ഇലകൾരൻമർമരം.
അനുുുയമീരാവികുുു
ൈന്ിഗധുമാംമർമരം.

സമ്ിത പപ്കോദ്
രാമപ്രം
അങ്്ാടിപ്്്റം

മർമരം

കവിത

ക്ര്ന്്്കരവിര്ത്

ക്ട്്ിവര

പ ഴ യ പ തര് ത്്ി ൽ പ ്രി യ ക ളി പ്്ാ ട്്ം

വിരഹരാപതുുിലവൾ-
മണലിൽകകടുുികവചുുപുഴപതുുണി
സുരയുകരങുുൊൽപുണർനുുുവറുുിചുുമണുുുടൽചുുുരു
കാറുുിടർചുുയിൽ
കരഞുുടഞുുകിെിവാരിൽ
കദനകുുനൽകുുലതുുിൽ
രിെപതുുടുുുമതുുാഴം
രാെംരലുുികോടുങുുിയവാകു്ു
രെിർപാദൈപ്ർശപമൽകുുാശില
കനവുറങുുിയശിലാഗർഭവൈനുും
അവൻ-
അവനിയിൽ
മുകിലിറകുുി,
വിരിചുുിടുു
മുടിയിഴകൾകുുിടയിലുകട
വിരൽപതുുണിപോടിചുുു,
ഹിമകുുണുുാൽപോകുുി-
ശിലപഭദിചുുവെലഹലയുയായു
വനയുമാംപവനൽകുെിർമഴയായു
ഉടലുയികൊനുുാകോഴുകി
അവരിലുുാരായി...

രാജീവ്
മാമ്്്ള്്ി
കഞ്്ികക്്ട,്
പാലക്്ാട്

സാമീപയ്ം

കവിത

കുഴിമണുു:പഴയപതരുങുുൾകൊണു്ുനിർ
മിചുുബൈകു്ു,വീട,ുബൈകുുിൾതുടങുുി
പാഴുവൈത്ുകുുൾകൊണു്ുഹഫീൈ്നിർ
മിചുുവൈത്ുകുുകെകണുുാൽആരംുഅ
തുുുരകപുുടുുുപോകംു,പോകുഡൗൺകാ
ലകതുുപോറഡിമാറുുാൻതുടങുുിയകു
സുരിയിൽവിരിഞുുതുഅരിമപോഹര
വിൈമ്യങുുൾ.കുഴിമണുു(മലപുുുറം)ഇ
സുുതു്ുൈക്ുെികലനാലാംകുുാൈ്വിദയുാ
ർഥിയായഹഫീൈ്റഹുുാൻ,കരകൗശല
നിർമാണതുുിൽവലിയരാൽപരയുമാണു

തപുകടിപുുികുുുനുുത.ു
യുടയുുൈിൽകണുുചിലവീഡിപോക

ൾനൽകിയതപുപോദനമാണുവിവിധരു

പങുുൾഉണുുാകുുുനുുരലതുുിപലകു്ുഎ
തുുിചുുത.ുപഠനതുുിലംുമുനുുിൽരകനുു
ഈമിടുകുുൻ.
കുഴിമണുുഇസുുതു്ുൈൗദിപനഷനൽ

കമുുിറുുിതടുഷറൽമുണുുതപുുുരാഴതു്ുമുറി
കപരുവങുുാടുുിൽഹനാൻമൻൈിലിൽമ
ർഹംുപിമുഹമുുദികുുുനാലുമകുുെിൽ
ഏറുുവംുഇെയവനാണുഈമിടുകുുൻ.
റുൈീനയാണുമാരാവ.ുഅഹമുുദുറാഫി,
ഫാരിമഹനുു,ഫാരിമനതൈുീൻഎനുുിവ
ർൈപോദരരാണ.ു
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നോകാഃസമസത്ാഃസഖ്ിനോഭെന്്്
1195െർക്്ിെെം30 ദൽ്ഹജ്്്23
2020 ഓഗസ്്്്്14വെള്്ി

നനയാനാവാത്്മഴകൾ
മിഥ്നം-െർക്്ിെെംൊലക്ത്മഴഅമ്്കേരപ്്കലോണ്എകന്്ഴ്െി
േത്മലോളത്്ിക്്്പര്ിേകപ്്ട്്എഴ്ത്്്
ൊേൻഎം.െി.വാസ്രദവൻനാേോണ.്
"െർക്്ിെെം'എന്്അരദ്്ഹത്്ിക്്്പര്ശ
സെ്മാേെഥത്െങ്്്ന്്ത്െകന്്ഈ
വാചെത്്ില്കെോണരല്.്അെിന്ൊേ
ണവം്െഥാൊേൻരേയ്ന്്്ണ്്്:"ഓർ
ക്്ാെിേിക്്്ര്പ്ഴാണ,്നല്്രനേമാകണ
ന്്്വിചാേിച്്്അട്ക്്്ര്പ്ഴാണ,്കോട്്ി
ച്്ാട്െ'.
"വവക്രന്്േക്ത്മഴേത്്്നെക്്ാൻ
സാേമില്്.കവള്്ംെട്്ിക്ത്േിപ്്ിച്്്കൊ
ണ്്്ഉല്്ാസത്്ിലാണ്ോപെ്'എന്്്രവകോ
ര്മഴകേരേിചേകപ്്ട്ത്്ിേതം്അരെ
െഥേിലാണ.്
"പ്േത്്്വാഴക്്്ട്്ത്്ിൽവീഴ്ന്്മഴ
ത്്്ള്്ിെള്കെശബ്്ംഒര്രമളമാേിമാറ്
ന്്്.െറ്ത്്െർക്്ിെെോപെ്ിയ്കെമാള
ങ്്ളിൽനിന്്്ആേിേംസവ്േങ്്ൾരെൾ
ക്്്ന്്്'-മകറ്്ര്മഴേിലാണ്ആെഥഅ
വസാനിക്്്ന്്ത.്
"ച്മ്്ാകെരെണം്ചിേിച്്്ംവിത്മ്്ി
യം്നിർ്്ത്്ാകെരിറ്രിറ്ത്്്ംനീണ്്മ്
െിേിട്്്ലച്്്ംക്നിഞ്്ിേിക്്്ര്ന്ര്യ്വ
െിോംപേ്ാന്്ികേരപ്്കല'ോണ്ോപെ്ിമഴ
കേന്്്രേഞ്്്െന്്ത്പര്ിേെവിസ്ഗെ
ക്മാേിോണ.് അരെ,ോപെ്ിമഴ"രകണ്്
ക്്്സൗോഗയ്ോപെ്ിെളി-കലകന്്ച്്ിേിപ്്ി
ച്്ക്ളിർ്്രൊേിേണിേിച്്,കവണ്്ിലാരവ
ക്്ാൾ്്പര്ിേംെന്്്േക്്ിരോ-േന്്ക്ത്
കേൻ്്രപ്രമസാക്്ി'ോകണന്്്ംെവിെി
േിച്്േിയ്ന്്്ണ്്്.
മഴരലെേമാണ.്രെേളത്്ികലവലി
കോര്വിോഗത്്ിന്രചമ്്ിലയം്വാഴേി
ലയം്ക്െോക്്ിസക്്ളിൽേഒര്ബാലയ്
മ്ണ്്്.െറ്ത്്േബർബാൻഡിട്്്കനര്ച്
ട്രചർത്്്വച്്പ്സെ്െകക്്ട്്്പ്േക്ത്
ട്ക്്്ര്പ്ൾ"എന്്ിട്്്ംനനഞ്്്രോേ
രല്'്എന്്്സങ്്െകപ്്ട്്്സാന്്്വനിപ്്ിച്്ിര്
ന്്അധയ്ാരിെമാര്കെെണ്്ികലെനിവ്
കൊട്്േിഞ്്ൊലം...
ഇന്്്അത്്േംമഴെൾൊണാനില്്ാെി
േിക്്്ന്്്...
പര്മ്ഖരേിസ്്ിെിശാസപ്െ്ജ്്രോട്
സംസാേിച്്രപ്്ഴാണ്അരദ്്ഹംഇക്്ാേയ്ം
വിശദീെേിച്്ത.്ൊലാവസ്്ാശാസപ്െ്
ജ്്ൻഅത്ഒന്്്ക്െിഉേപ്്ിച്്്.ഇര്വ
രം്അവര്കെരരര്െൾഉരരോഗിക്്ര്
കെന്്്സര്നഹപ്ർവംവിലക്്ി.ഈേി
കെ,ഒര്രോദയ്ത്്ിന്ത്്േമാേിസെയ്ംര
േഞ്്ഒര്െസ്്്്ംസ്ഉരദ്ോഗസ്്കന"രേ
ത്്ിച്്'അന്േവംഓർമിപ്്ിച്്്.അെത്
സ്്ാരനത്്ിക്്്രമധാവിക്്ാണ്ഇരപ്്
ൾഇത്്േംൊേയ്ങ്്ൾരേോന്ള്്അവ
ൊശം.അകല്്ങ്്ിൽസ്്ാരനരമധാവിേി
ൽനിന്്്മ്ൻക്ട്്ിഅന്മെിവാങ്്ണം.ഒ
ര്മാധയ്മപര്വർത്്െന്മാേിസംസാേി
ക്്ാൻഅന്മെിവാങ്്ിോൽ,രിന്്ീട,്
ഏകെങ്്ിലം്മാധയ്മത്്ിൽസ്്ാരനത്്ി
കനെികേഎകന്്ങ്്ിലം്വാർത്്വന്്ാൽ
അെിക്്്ഉത്്േവാദിത്്ംെലേിലിേി
ക്്്ംഎന്്േിോവ്ന്്െിനാൽശാസപ്െ്
ജ്്ർഇരപ്്ൾഅത്്േംഏൊക്െങ്്ളി
ൽനിന്്്ഒഴിഞ്്്നിൽക്്്െോണ.്രരര്
രോമർശിക്്ാകെവസത്്െെളം്െകണ്്
ത്്ല്െളം്ജനങ്്കളഅേിേിക്്്ന്്െി
നാേിവിശദീെേിക്്ാൻഅവർസന്്ദ്്ര്
മാണ.്
മ്മ്്്നമ്്്കെസാഹിെയ്നാേെർഎഴ്
െിേത്രോകലകചറ്തം്വല്ത്മാേഒര്
രാട്മഴെള്ണ്്ാേിര്ന്്്.ൊലാവസ്്ാ
വയ്െിോനത്്ിക്്്ഫലമാേിഅത്്േംമ
ഴെൾഇരപ്്ൾക്േഞ്്്വേിെോണ.്
കൊച്്്കൊച്്്മഴെൾെീകേക്േഞ്്്.
"കവേിലം്മഴയം്...അക്്കേൊട്്ികലക്
റ്ക്്ക്്്െലയ്ാണം'എന്്്രേഞ്്്െളി

ച്്ബാലയ്ൊലസര്ത്ഷങ്്ൾഓർമേി
രല്?്അത്്േംകൊച്്്മഴെൾഇരപ്്ൾ
ഇല്്ാൊേിേിക്്്ന്്്.വലിേത്ള്്ിെള്
മാേികരര്മഴെൾെെർക്്്ന്്്.ചാറ്്
ൽമഴെൾക്രേനാളാേിെീകേകരയ്്്
ന്്ില്്.മഴകരയ്്്ന്്ത്ചിലരപ്്ൾഏൊ
നം്മിനിട്്്മാപെ്മാേിേിക്്്ം.രക്ക,്
അത്വലിേത്ള്്ിെരോട്ക്െിേകച
േിേകരര്മഴെൾ.കവള്്ത്്്ള്്ിെൾശ
േീേക്ത്രോവിക്്്ംവിധംവീഴ്ത്്്ന്്
മഴെൾ...പര്ണേത്്ിക്്്യം്വാത്്ലയ്
ത്്ിക്്്യം്മഴെരളേല്്.രപ്ൊധത്്ിക്്്
യം്രോഷത്്ിക്്്യം്കരയ്ത്്ാേിമാേി
േിേിക്്്ന്്്,മഴെൾ.രക്ക,്ആകെകര
യ്്്ന്്മഴയ്കെെണക്്ിൽക്േവില്്.ചില
രപ്്ൾോവികലമ്െൽമ്െികക്്ട്്ിരനിനീ
ര്െളിക്്്ന്്ത്രോകലചാേിച്്ാേിനിന്്
ആമഴക്്ാലംഓർമേിരല്?്ഇരപ്്ൾഎ
പെ്നാളാേിട്്്ണ്്ാവം്അത്്േകൊര്മഴ
നനഞ്്ിട്്്?അത്്േകൊര്മഴെണ്്ിട്്്?
രനേര്ത,്സക്്ൾത്േക്്്ന്്ത്മഴ
രോട്ക്െിോേിര്ന്്്.ആർക്്്ംരരെിേി
ല്്.ക്ട്്ിെൾക്്്മഴയം്മാേിയം്എകന്്
ന്്്െിേിച്്േിോനാവ്ന്്ത്അങ്്കനോ
ണ.്ഇന്്്ആഗസ്്്്്രെേളത്്ിക്്്രരെി
ക്്ാലമാേിേിക്്്ന്്്.മഴക്്ാലമാേെർ
ക്്ിെെംവറ്െിക്്ാലമാകണന്്ത്രരണ്്
യ്ള്്ൊണ.്െഴിഞ്്മ്ന്്്വർഷമാേി
രെേളംപര്ളേത്്ിൽവിേങ്്ലിച്്്നിൽ

ക്്്െോണ.്ഒര്മ്ക്ന്ര്ക്്ത്്ിനം്വ
ഴങ്്ാത്്വിധംെലിപ്ണ്്്നിൽക്്്െോ
ണ്പര്ക്െി.നമ്്ൾപര്ക്െിരോട്കചയെ്
െിന്എണ്്ികേണ്്ിെണക്്്രേേിക്്്െ
ോണ.്
വനങ്്ൾെലങ്്്ംവിലങ്്്ംകവട്്ിവീ
ഴ്ത്്്ന്്്.ഇപെ്യം്ഗ്ര്െേമാേപര്ളേ
വം്ൊലാവസ്്ാവയ്െിോനവം്വന്്്ര
േിസ്്ിെിോകെൊളംകെറ്്ിേിട്്്ംഎകന്്
ങ്്ിലം്രാഠംരഠിരച്?്സംസ്്ാനവനഗ
രവഷണരെപദ്്്ംനെത്്ിേ രഠനത്്ിൽ
ഈകൊച്്്രെേളത്്ിൽപര്ക്െിയ്കെ
ഹ്ദേംരിളർന്്്പര്വ്ത്്ിക്്്ന്്ത്
5,924െേിങ്്ൽെവ്ാേിെളാണ.്സംസ്്ാന
വമനിങ്ആൻഡ്ജിരോളജിവിോഗത്്ി
ക്്്അംഗീൊേം750െവ്ാേിെൾക്്്മാപെ്
രമയ്ള്്്.അംഗീൊേമില്്ാത്്ത്പര്വർ
ത്്ിപ്്ിക്്്ന്്െിലാണ്ഉരദ്ോഗസ്്ർക്്്
ൊതര്േയ്ം.വെക്്്ലിയ്കെവലികോര്

സാധയ്െോണ്അവികെയ്ള്്ത.്അത്
കൊണ്്്െകന്്അവർേഹസയ്മാേിഇെി
കനരപ്ോത്്ാഹിപ്്ിക്്്ം.എകന്്ങ്്ിലം്
സംേവിച്്ാൽ,അന്മെിേില്്ാത്്ൊകണ
ന്്്രേഞ്്്വമനിങ്ആൻഡ്ജിരോള
ജിവക്പ്്ികലസാേന്്ാർക്്്വെമലർ
ത്്്െയം്കചയ്്ാം.ഈെവ്ാേിെളിൽ354
എണ്്ംഭ്െമ്്രമഖലയ്കെഒര്െിരോമീ
റ്്ർച്റ്്ളവിലാണ.്േിസർവ്വനത്്ിക്്്
ഒര്െിരോമീറ്്ർരേിധിക്്്ള്്ിൽ1,378
െവ്ാേിെളാണ്പര്വർത്്ിക്്്ന്്ത!്"രേി
സ്്ിെിസര്നഹി'െളാണ്നമ്്കളന്്െിന്
രവകേന്്്കെളിവാണ്രവണ്്ത?്!
59രരകേോണ്െവളപ്്ാേെവർകന്്ട്
ത്്ത.്അവികെഎന്്്കൊണ്്്ഉര്ൾകോ

ട്്ി?ൊേണംരെെിരപ്്വ്ര്പ്ൾമന്ഷയ്ർ
വര്ത്്ിവച്്കെന്്്െകന്്രേരേണ്്ിവ
രം്.ഒര്രോഡ്കവട്്ി.അെിനിര്വശ
ത്്്ംേബർനട്്്രിെിപ്്ിച്്്.െവളപ്്ാേ
യക്്്്മ്െളിൽരോഡിനാേിനിേപ്്ാേപര്
െലകൊര്ക്്ി.േബർക്ഴിെളില്കെകവ
ള്്ംഉള്്ിരലക്ക്ഴ്െി.അവികെഉള്്ില്
ള്്രാേയ്മാേിമണ്്്രിെിച്്ിര്ന്്ത്ഈ
കവള്്ംവീണ്ക്െിർന്്്.ഫലം,ആപര്രദ
ശകൊന്്ാകെകെന്്ിൊരോകട്്ഴ്െിഎ
ന്്ാണ്ശാസപ്െ്ജ്്ര്കെവിശദീെേണം.
മന്ഷയ്ക്്്ആർത്്ിരലവനപര്രദശ
ങ്്ളിലം്സമാനമാേഅന്േവംസ്ഷ്്ി
ക്്്ന്്െിരലക്്്എത്്ിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്രേി
സ്്ിെിശാസപ്െ്ജ്്ർമ്ന്്േിേിപ്്്നൽ
ക്ന്്്.വനരമഖലേിൽവജവസമ്്്ഷ്്
മാേരമൽമണ്്ാണ്ള്്ത.്ഇലെളം്കചെി
െള്കെപ്വം്ൊയം്ശിഖേങ്്ള്കൊ
കക്്വീണഴ്െിേൊണിവ.മഴകവള്്ക്ത്

ഇത്വലിേരൊെിൽഅെര്ത്യ്ക്്്വി
െില്്.അത്സര്ോഞ്്്രോകലഭ്മിക്്്സം
േക്്ണെവചകൊര്ക്്്ം.മേങ്്ൾകവട്്ി
മാറ്്്ര്പ്ൾനഷ്്കപ്്ട്ന്്ത്ഭ്മിക്്്ള്്
ഈആവേണംക്െിോണ.്
മഴകരയ്്്ര്പ്ൾഅന്്േീക്്ത്്ികല
ൊർബൺവഡഓകവ്സഡ്മാേിരചർ
ന്്്രൊർരോളിക്ആസിഡ്ഉണ്്ാവ്ന്്്.
രാേേികലയം്മണ്്ികലയം്ധാത്ക്്ൾമ
ഴകവള്്വ്മാേിോസപര്വർത്്നംനെ
ത്്ിമണ്്ികലരോഡിേം,കോട്്ാസയ്ം,ൊ
ത്്്യം,മഗ്്ിഷയ്ംഎന്്ിവൊർബരണറ്്്,
വബൊർബരണറ്്്,സൾരഫറ്്്അരോണ്
െള്കെര്രത്്ിൽമണ്്ിൽനിന്്്വാർന്്്
രോകം്.മണ്്ിൽച്ണ്്ാമ്്്ള്്ഇെങ്്ളി
ൽൊർബരണറ്്ാേിമാറ്ന്്പര്പെ്ിേരവ
ഗത്്ിൽനെക്്്ം.വനനശീെേണഫലമാ
േിരമൽമണ്്ികലവജവസമ്്്ഷ്്െഇല്്ാ
ൊവ്ന്്രൊകെഈകവള്്ംഉള്്ിരലക്്്
രോക്ന്്്.അവികെനെക്്്ന്്ോസപര്വ
ർത്്നങ്്ള്കെഫലമാേിവലിേവലിേ
മാളങ്്ളം്സ്ഷിേങ്്ളം്ഉണ്്ാവം്.ഇെി
നിെേിൽഖനനത്്ിക്്്ആോെങ്്ൾ
ക്െിോവ്ര്പ്ൾരാേെള്കെയം്മണ്്ി
ക്്്യം്അെര്െള്കെദ്ഢെക്േയ്െ
യം്ോസഅരക്്േത്്ിക്്്രവഗെക്
ട്െയം്കചയ്്്ം.ോസപര്വർത്്നങ്്ള്
കെഫലമാേിഅെംകോള്്ോേിേിക്്്
ന്്ഈോഗംഖനനവം്പ്െിേല്്ാര്്്
ഷന്െൾ,നിർമാണങ്്ൾഎന്്ിവയക്്്ാ
േിഭ്മിനിേപ്്ാക്്്െക്െികചയ്്്ര്പ്ൾ
ആന്്േിെമാേിമണ്്്ംരാേയം്െമ്്ില്
ള്്ശക്്മാേബന്്ംനഷ്്മാവ്ന്്്.ഇത്
ഉര്ൾകോട്്രോഭ്മിക്ല്ക്്രൊഒകക്്
ആേിമാറ്െോണ.്വനനശീെേണക്ത്
ത്െർന്്്ള്്ോസഅരക്്േത്്ിക്്്രവ
ഗെോണിെിന്ൊേണകമന്്ാണ്ശാ
സപ്െ്ജ്്ര്കെവിശദീെേണം.
മേംമ്േിച്്ാൽമഴെിട്്ികല്്ന്്്രേഞ്്
രപ്്ൾ""എങ്്ിൽെെലിൽമഴകരയ്്്ന്്
കെങ്്കന''എന്്്രോദിച്്പര്ഗത്്ര്കെ
നാൊണിത!്ലാേക്്ര്ണ്കെഎന്്ികന
യം്വേിഞ്്്മ്റ്ക്്ിഅവര്രെൊേനീ
െീസാേങ്്ള്ണ്്ാക്്്ര്പ്ൾവജവവവ
വിധയ്വം്ൊടം്മേവം്പര്ക്െിയം്ഒ
കക്്ഇത്്േക്്ാര്കെജീവിെസ്േിക്്െ
യ്ക്്്ള്്വഴിെൾമാപെ്മാേിമാറ്ന്്്.അ
െിന്അര്നിക്്ാത്്വർകക്്ല്്ാംവിെസ
നശപത്്ക്്കളന്്"ഓമനരപ്്ര'്വീഴം്.ര
േിസ്്ിെികേയം്വജവവവവിധയ്ക്ത്
ത്്യം്സംേക്്ിരക്്ണ്്െിക്്്ആവശയ്
െെകേപ്്റ്്ിരോധവതെ്േിക്്്ന്്വർന
കസ്വലറ്്്െളാവം്.കോലീസ്ജീപ്്ിൽപര്
ളേത്്ിനിെേിൽരവട്്നെത്്ിമ്ഗക്ത്
െേറ്്ിേൊക്്ിക്്ാകേപ്േത്്്കൊണ്്്
വന്്െിന്മാധയ്മപര്വർത്്െകനഅേസ്്്്്
കചയെ്നാൊണ്ഈസാക്്േരെേളംഎ
ന്്്ംമേന്്്രോവര്ത.്
അത്കൊണ്്്നമ്ക്്ിനിയം്മഴമാേി
ോൽരേിസ്്ിെിഅെിരോലരമഖലയ്
കെഹ്ദേംത്േന്്്രാേമെെൾപര്വർത്്ി
പ്്ിക്്ാം.കജസിബികൊണ്്്വന്്്ക്ന്്ിെി
ക്്ാം.ഒട്വിൽ,ഇെികോന്്്ംകരൊത്്
ക്രേരാവങ്്ൾജീവിെത്്ിൽനിരന്്ഒര്
കരര്മഴേത്്്ഒലിച്്്രോവ്ര്പ്ൾഅ
രെകജസിബികൊണ്്്വന്്്അവര്കെജീ
വനില്്ാത്്ശേീേങ്്ൾക്്ാേികെേോം.
എന്്ിട്്്,ദ്ശയ്മാധയ്മങ്്ൾക്്്മ്ന്്ിൽെ
ള്്ക്്ണ്്ീകോഴ്ക്്ാം.കെേച്്ിൽനെത്്്
ന്്വർക്്്കവള്്വം്പബ്ഡം്മഴര്ക്ട്്്ം
വാങ്്ിനൽെിേൊര്ണയ്ത്്ിന്പ്േ
സെ്ാേംെിട്്്രൊഎന്്ാോോം...ഇകല്്ങ്്ി
ൽരവണ്്കപ്്ട്്വകേക്ക്ണ്്്ഒര്ഹേിെ
പ്േസെ്ാേംപര്ഖയ്ാരിപ്്ിക്്ാം...!

കമല വന്്പപ്ൾ് ഫണട്ഴ്ക്ന്്്്; 
ആപവശത്്ിൽ 

ബൈഡൻ കയ്ാംപ്
വാഷിങെ്ൺ:െമലഹാേിസികനവവസ്പര്സി
ഡ്്്്സ്്ാനാർഥിോേിപര്ഖയ്ാരിച്്്24മണി
ക്്്േിന്ള്്ിൽരോവബഡൻസമാഹേിച്്ത്
26ദശലക്്ംയ്എസ്രോളർഫണ്്്.പര്െിദിന
ഫണ്്്രശഖേണത്്ിൽനിലവില്ണ്്ാേിര്ന്്
കേരക്്ഡിക്്്ഇേട്്ിോണിത.്െറ്ത്്വർഗ
ത്്ിൽകപ്്ട്്ആദയ്വനിെവവസ്പര്സിഡ്്്്
സ്്ാനാർഥിോേെിക്്്ആരവശമാണ്കഡകൊ
പെ്റ്്്െളികലന്്്നിേീക്്െർ.സ്്ാനാർഥിെൾ
എന്്നിലേിൽഇര്വരം്ആദയ്മാേിരവദിര
ങ്്ിട്്വിൽമിങെ്ണികലചെങ്്ിലം്ഇെിക്്്ആ
രവശംവബഡൻമേച്്്വച്്ില്്.ആരവശംകൊട്്
േിയ്ന്്ൊണ്ഈഫണ്്്സമാഹേണകമന്്്
വബഡൻരേഞ്്്.
ഫണ്്്സമാഹേണത്്ിൽഇനിയം്വലിേക്
െിപ്്്ണ്്ാക്കമന്്ാണ്വബഡൻെയ്ാംപ്വിശവ്
സിക്്്ന്്ത.്രോണൾഡ്പെ്ംരിക്്്െയ്ാംരിൽ
രണത്്ികോര്ക്േവ്മില്്.300ദശലക്്ം
രോളേിക്്്െയ്ാഷ്രറ്്്്ക്്്േിപ്്ബ്്ിക്്ൻെയ്ാം
രില്കണ്്ന്്്ജ്വലേിൽെകന്്വയ്ക്്മാക്്
കപ്്ട്്ിര്ന്്്.ഇെിരോട്അട്കത്്ങ്്ിലം്എ
ത്്ാൻകഡകൊപെ്റ്്്െൾക്്്െഴിയ്കമന്്ാണ്
ഇരപ്്ൾപര്െീക്്.െമലയ്കെേംഗപര്രവശംഅ
െിന്സഹാേിക്്്ം.ഫണ്്്രശഖേണത്്ിൽ മ്
ഖയ്രങ്്്െമലെകന്്ോവം്വഹിക്്്െ.
കഡകൊപെ്റ്്ിക്രാർട്്ിയ്കെഎെിഎംആോ
ണ്ൊലിരോർണിേഅേിേകപ്്ട്ന്്ത.്അവി
ട്കത്്കസനറ്്ോണ്െമല.സംോവനനൽൊ
ൻെഴിയ്ന്്വര്മാകേല്്ാംനല്്ബന്്മ്ണ്്്അ
വികെെമലയക്്്്.ഏഷയ്ൻവംശജഎന്്നിലേി
ൽഅവർക്്ിെേിൽനിന്്്ള്്ഫണ്്്രശഖേണ
വം്െമലയക്്്്െഴിയം്.

െമലകേവാഴത്്്ിവബഡൻ,
അമ്്കേഓർത്്്െമല
വാഷിങെ്ൺ:െക്്്വവസപ്ര്സിഡ്്്്സ്്ാ
നാർഥിഇന്്്യൻവംശജോേെമലഹാേിസി
കനമ്ക്്െണഠ്ംപര്ശംസിച്്്യ്എസ്കെേ
ക്ഞ്ട്പ്്ികലപര്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിരോ
വബഡൻ.വവസപ്ര്സിഡ്്്്രോമിനിയ്കെ
പര്ഖയ്ാരനത്്ിന്രശഷംഇര്വരം്ആദയ്മാേി
ഒന്്ിച്്്രവദിേികലത്്ിേരപ്്ഴാണ്എഴ്ര
രത്്ഴ്ൊേനാേകഡകൊപെ്റ്്ിക്രനൊവിക്്്
ആരവശെേമാേപര്സംഗം.കൊഴിലം്ഉദാേമാ
േസ്േക്്ാരദ്്െിെളം്ജനങ്്ൾക്്്വാഗദ്ാ
നംകചയെ്െമലഹാേിസ,്കചവന്്േിൽജ
നിച്്്വളർന്്്അകമേിക്്േിൽക്െിരേേിേെ
ക്്്അമ്്കേഓർത്്്കൊണ്്ാണ്വിൽമിങെ്
ണികലഈചെങ്്ിൽപര്സംഗിച്്ത.്കവറ്രെേി
ര്ന്്്രോെിരേോകെപര്ശന്ങ്്ൾക്്്രേി
ഹാേംൊണാൻേംഗത്്ിേങ്്ണകമന്്്െകന്്
രഠിപ്്ിച്്ത്അമ്്ശയ്ാമളരോരാലനാകണന്്്
െമലഓർത്്്.
അകമേിക്്ൻപര്സിഡന്്്്ംനവംബേികലകെ
േക്ഞ്ട്പ്്ിൽേിപ്്ബ്്ിക്്ൻസ്്ാനാർഥിയ്മാ
േരോണൾഡ്പെ്ംരികനനിശിെമാേിവിമർ
ശിച്്്കൊണ്്ാേിര്ന്്്ഇര്വര്കെയം്പര്സം
ഗം.െറ്ത്്വർഗക്്ാേിോേവവസ്പര്സിഡ
്്്്യ്എസ്ചേിപെ്ത്്ികലഅവിസമ്േണീേമ്
ഹ്ർത്്മാക്കമന്്്വബഡൻരേഞ്്്.നിേ
വധിസവിരശഷെെള്ള്്പര്ഗത്്ോേരനൊ
വാണ്െമലകേന്്്ംഅരദ്്ഹംവിവേിച്്്.പെ്ംരി
കനരൊൽപ്്ിക്്ാൻെനിക്ക്പ്്മ്ള്്ത്ഏറ്്
വം്മിെച്്െീംഅംഗമാണ.്മഹാമാേിയം്മ്േി
രവറ്്സാമ്്ത്്ിെവയ്വസ്്യം്വർണവിരവച
നവം്െളർത്്ിേഅകമേിക്്കേമ്ര്ന്ട്്്ന
േിക്്ാൻെമലയ്കെരനത്രശഷിക്്്െഴിയ്
കമന്്്ംവബഡൻരേഞ്്്.
െമലെർക്്ശക്്ാേിോണ,്രേിചേസമ്്ന്്

ോണ,്വിട്്്കൊട്ക്്ാത്്രോോളിോണ.്എ
ങ്്കനേേിക്്ണകമന്്്െമലയക്്്േിോം.െട്
ത്്െീര്മാനങ്്ൾഎങ്്കനകേട്ക്്ണകമ
ന്്്ംഅേിോം.ആദയ്ദിവസംമ്െൽഅവർക്്
െിന്െഴിയം്-വബഡൻരേഞ്്്.
കൊവിഡ്സാഹചേയ്ത്്ിൽമാസക്്ധേിച്്ാ
ണ്ഇര്വരം്രവദിേികലത്്ിേത.്സംസാേി
ക്്്ര്പ്ൾഇര്വരം്മാസക്്മാറ്്്െയം്കച
യത്.്സാമ്ഹിെഅെലംരാലിക്്ാൻെക്്വ
ണ്്ംക്േച്്്രരരേരേിരാെിനെന്്വഹസക്്
ൾജിമ്്ിൽഉണ്്ാേിര്ന്്്ള്്്.സാധാേണരെി
വ്ള്്ത്രോകലനിേഞ്്്െവിഞ്്രാർട്്ിഅ
ന്ോേിെളം്ആേവങ്്ള്മില്്ാകെ,രേസര്േ

ആരല്്ഷമില്്ാകെരോോട്്ത്്ിൽആദയ്കത്്ഒ
ത്്്രചേൽ.
ഇന്്്ോവികലോജയ്കത്്കരൺക്ട്്ിെൾ,
പര്രെ്യെിച്്്െറ്ത്്വർഗക്്ാോേവർ,എഴ്
രന്്റ്്ത്വലിേആരവശര്ത്കെോണ.്സമ്
ഹത്്ിൽഅവഗണിക്്കപ്്ട്്വോക്ന്്്എന്്
അവര്കെരൊന്്ൽഇല്്ാൊവ്ന്്െിക്്്ആ
രവശം.അവർആദയ്മാേിപ്െിേവഴിൊണ്
ന്്്-വബഡൻരേഞ്്്.
ലിംഗസമെവ്ത്്ിന്രവണ്്ിരോോെിേവനി
ൊരനൊക്്ള്കെനിശ്്േദാർഢയ്വം്െയ്ാഗവ്
മാണ്െകന്്ഈരവദിേികലത്്ിച്്കെന്്്രി
ന്്ാകലപര്സംഗിച്്െമലരേഞ്്്.െക്്്ജീവി

െംഇവികെവകേഎത്്ിച്്െിൽഅമ്്യ്കെരങ്്്
വളകേവല്ൊകണന്്്ംഅവർ.പര്വർത്്ിച്്്
ലക്്്യംരനൊൻഎകന്്യം്സരോദിമാേകേ
യം്രഠിപ്്ിച്്ത്അമ്്ോണ.്
രോെത്്ിക്്്എെിർവശങ്്ളിൽനിന്്്വ
ന്്വോണ്അമ്്യം്അച്്നം്;ഒോൾഇന്്്യേി
ൽനിന്്്ംഒോൾജവമക്്േിൽനിന്്്ം.രോ
െനിലവാേമ്ള്്വിദയ്ാേയ്ാസംരെെിോണ്അ
വർഇവികെവന്്ത.്അറ്രത്െളികലരൗോവ
ൊശപര്ര്ഷ്േങ്്ളാണ്അവകേഒന്്ിപ്്ിച്്ത.്
വിദയ്ാർഥിെകളന്്നിലേിൽഓക്ലൻഡിക്്്
കെര്വ്െളിൽഅവർഒന്്ിച്്്െണ്്്,ഒന്്ിച്്്
മാർച്്്കചയത്,്നീെിക്്്രവണ്്ിശബ്്മ്േർ
ത്്ി.ആരോോട്്ംഅകമേിക്്ഇരപ്്ഴം്ത്െ
ര്െോണ-്െമലരേഞ്്്.ഈപര്െിരഷധരാ
െേിരലക്്്എകന്്യം്മാേകേയം്കൊണ്്്വ
ന്്ത്മാൊരിൊക്്ളാണ.്അകമേിക്്േികലഎ
ല്്ാെലമ്േയം്ഈരോരോട്്ംത്െേണകമന്്്
ഞങ്്കളരഠിപ്്ിച്്ത്അമ്്ോണ-്െമലക്ട്്ി
രച്്ർത്്്.
അകമേിക്്ൻസ്പര്ീംരൊെെിേിൽവകേ
ഞാൻഅവസേസമെവ്ത്്ിന്രവണ്്ിവാദിച്്്.
രൊെെിെളിൽഇെിന്രവണ്്ികോര്െി-ഡി
സപ്െ്ികറ്്്്അരറ്്ർണിോേിര്ന്്രപ്്ഴകത്്
രോോട്്ങ്്ൾഓർത്്്കൊണ്്്െമലരേഞ്്്.
പെ്ംപ്േേണക്െത്്ികലഉരദ്ോഗസ്്ർജനങ്്
രോട്ോകൊര്ബാധയ്െയം്ൊണിക്്്ന്്ികല്്
ന്്്ംെമല.കൊവിഡ്മഹാമാേിരനേിട്ന്്െി
ൽപെ്ംപ്െിെഞ്്രോജേമാണ.്പര്െിസന്്ി
േിൽോജയ്കത്്നേിക്്ാൻപെ്ംരിന്െഴിേി
കല്്ന്്്കെളിഞ്്ിേിക്്്ന്്്-െമലക്റ്്കപ്്ട്
ത്്ി.നമ്്്കെസാമ്്ത്്ിെവയ്വസ്്,നമ്്്കെ
ആരോഗയ്ം,നമ്്്കെക്ട്്ിെൾ,നമ്്്കെോജയ്ം...
എല്്ാംപര്െിസന്്ിേിലാണ-്െമലരേഞ്്്.

ഇരമ്്ിയെത്്്ംമ്ൻപേ...തുടർചുുയായിപെയതുിറങുുിയകനതുുമഴയംുകിഴ
കുുൻമമഖലയിൽനിനുുുളുുപുഴകളിപലപെളുുവംുമെമുുനാടുുുകായലിമലകു്ുഒഴുകിപയതുുി
യതുകുടുുനാടൻജനതപയഒനുുടങുും ദുരിതതുുിലാഴതുുുിയിരികുുുകയാണ.ുജനൊസമമഖലക
ളിൽനിനുുുപെളുുമിറങുുാതുുതിനാൽെതിനായിരമതുുളംആളുകൾദുരിതാശവുാസകയുാംപു
കളിൽഇമപുുഴംുകഴിയുനുുു.ഇതിനിപടആലപുുുഴചുങുുംൊലതുുിനുസമീെംആകാശംെീ
ണുുുംമമഘാവുതമായമപുുഴുളുുദുശയും.

അരീരം
എം.ബി.സനത്്ഷ്

"" "" മഴകപയ്്്ന്്്.മഴമാര്രപമയ്ള്്്.മഴകപയ്്്ന്്്.മഴമാര്രപമയ്ള്്്.
ൊലവർഷത് ി്ക്്്കവള്ത് ്മഴ.ൊലവർഷത് ി്ക്്്കവള്ത് ്മഴ.
മഴഉറങ് ി് .മഴകെറ്രായി.രവിൊഞ്്്െിടന്്്.അയാൾെിരിച്്്.മഴഉറങ് ി് .മഴകെറ്രായി.രവിൊഞ്്്െിടന്്്.അയാൾെിരിച്്്.

അനാദിയായമഴകവള് ്ത് ി്ക്്്സ്പർശം.ച്റ്്്ംപ്ൽക്ക്ടിെൾമ്ളകൊട് ി് .അനാദിയായമഴകവള് ്ത് ി്ക്്്സ്പർശം.ച്റ്്്ംപ്ൽക്ക്ടിെൾമ്ളകൊട് ി് .
പോമക്പോമക് പങ് ്ളില്കടപ്ൽക്ക്ടിെൾവളർന്്്.മ്െളിൽകവള്ത് ്പങ് ്ളില്കടപ്ൽക്ക്ടിെൾവളർന്്്.മ്െളിൽകവള്ത് ്
ൊലവർഷംകപര്വിരപോളംച്ര്ങ് ി് . . . ' ' ൊലവർഷംകപര്വിരപോളംച്ര്ങ് ി് . . . ' ' 

-"-"ഖസാക് ി്ക്്്ഇരിഹാസം'ഖസാക് ി്ക്്്ഇരിഹാസം'
ഒ.വി.വിജയൻഒ.വി.വിജയൻ

കൊവിഡ്രോഗിെള്കെസംഖയ്രോകൊപ്്ംരോഗമ്ക്്ര്കെഎണ്്ംവർധിക്്്ന്്തം്െലിത്
ള്്ികേത്്ിേ ൊലവർഷം പര്ളേമാൊകെ കരയക്ൊഴി
ഞ്്തം്ചിങ്്ത്്ിരലക്്്ൊല്െത്്്ന്്മലോളക്്േയക്്്്
പര്െയ്ാശനൽക്ന്്വാർത്്െളാണ.്െഴിഞ്്േണ്്്വർഷ
വം്ഓണക്്ാലകത്്പര്ളേംഅരഹേികച്്ങ്്ിൽഇത്്വണ
കൊരോണവവേസാണ്ആരോഷത്്ിന്മാറ്്്ൊണികല്്
ന്്്ഉേപ്്ിച്്ത.്ആരോഷത്്ിന്ള്്അവസേമാക്ന്്ില്്ഇ
ത്്വണയം്ഓണം.സക്്ള്െളം്വിരനാദ രെപദ്്്ങ്്ളം്
കരാത്ഇെങ്്ളം് ഇനിഏൊനം് മാസങ്്ൾക്െിഅെ
ഞ്്്െിെക്്്കമന്്െയപ്്്്ള്്ോഥാർഥയ്ംഏവരം്ഉൾകക്ാ്
ണ്്ിേിക്്്ന്്്.രേമാവധിസ്േക്്ിെെവ്വം്ശ്ചിെവ്വം്രാ
ലിച്്്കൊവിഡിൽനിന്്്അെന്്്നിൽക്്ാനം്രഠിച്്്വേി
െോണ.്നകമ്്ക്്ാൾമിെവ്ള്്നാട്െകളവിസമ്േിപ്്ിക്്്
ന്് പര്െിരോധമാണ്ഇത്വരേക്്്ം രെേളംനെത്്ിേത.്
ആഒര്മയ്കെയം്െര്െലിക്്്യം്സരദ്്ശംെകന്്ോണ
രല്ാ്ഓണവം്ഉദര്ോഷിക്്്ന്്ത.്ഇത്്വണകൊവിഡ്
രപ്രാരട്ാ്രക്ാ്ൾരാലിച്്്കൊണ്്ാേിേിക്്്ംഓണകമന്്്സ
ർക്്ാരം്ജനങ്്ളം്ഏെമനരസാകെെീര്മനിക്്ണം.
രോഗബാധയക്്്്ശമനമാകേന്്മട്്ിൽെിമിർത്്്െളോ
കമന്്്ചിന്്ിക്്്ന്്ത്നന്്ല്്.കൊവിഡിന്ഇനിയം്ൊേയ്
മാേശമനംവന്്ിട്്ികല്്ന്്്െകന്്ോണ്െണക്്്െൾവയ്
ക്്മാക്്്ന്്ത.്രലാെത്്്കൊവിഡ്രെസ്െൾേണ്്്രൊ
െിെവിക്ഞ്ങ്്ിലം്ആകറ്്്ീവ്രെസ്െൾ64ലക്്രത്ാ്ള
മാണ.്രലാെത്്്പര്െിദിനംഏറ്്വം്ക്ട്െൽരോഗിെള്
ണ്്ാക്ന്്ോജയ്ംഇന്്്യോണ.്യ്കെ,ഇറ്്ലി,സക്രേിൻ,ജ
ർമനിത്െങ്്ിആദയ്േട്്ത്്ിൽരോഗംരെർന്്്െേേിേോ
ജയ്ങ്്ളിൽരോഗംരിൻവാങ്്ികേങ്്ിലം്പ്െിേചിലോജയ്
ങ്്ളിൽരെര്െോണ.്കെസ്്്്ിക്്്യം്രോഗമ്ക്്ര്കെയം്
എണ്്ംക്ട്ന്്്കവന്്ൊണ്ആശവ്ാസംരെര്ന്്ത.്ോജയ്
ത്്്ഡൽഹിേിലം്ഗ്ജോത്്ിലം്രോഗത്്ിന്ശമനമ്ണ്്ാ
േരപ്ാ്ൾപ്െിേചിലസംസ്്ാനങ്്ളിലം്നഗേങ്്ളിലം്
രോഗിെള്കെഎണ്്ംവർധിക്്്െോണ.്രെേളത്്ിക്്്ര
ക്െിരോളംസ്്ലങ്്ൾെകണ്്യൻ്കമ്്്്രമഖലെളാേിത്
െര്ന്്്.ഇകെല്്ാംമനസിലാക്്ിജാപഗ്െരാലിച്്ികല്്ങ്്ിൽമ
കറ്്ര്ഓണക്്ാലംക്െിെണ്്ീേിലാകം്.
കൊരോണവവേസ്രോെോജയ്ങ്്ള്കെസമ്്ദേ്െന
േിരലൽപ്്ിച്്ആോെംവളകേവല്ൊണ.്അെിക്്്ബലി
ോൊണ്രെേളം.വിരദശോജയ്ങ്്ളിൽനിന്്്രെിനാേിേ
ങ്്ളാണ്രോലിനഷ്്മാേിെിേികെവന്്ത.്നാട്്ിലം്മേിച്്
ല്്അവസ്്.രോലിനൽെിേിര്ന്്സ്്ാരനങ്്ള്കെനില
െകന്്രര്ങ്്ലിലാേി.ജീവനക്്ാകേരേഞ്്്വിട്്്ംകചല
വം്ശമ്്ളവം്ക്േച്്്ംരിെിച്്്നിൽക്്ാന്ള്്പശ്മത്്ിലാ
ണ്രലസ്്ാരനങ്്ളം്.ഈഅവസ്്േിലാണ്നമ്്്കെഓ
ണക്്രമ്ാ്ളങ്്ൾഉണര്ന്്ത.്അനയ്സംസ്്ാനങ്്ളിൽനി
ന്്്ഓണംമ്ന്്ിൽക്്ണ്്്ചേക്്്െളം്എത്്ിത്്്െങ്്ി.വയ്
വസാേ,വാണിജയ്രമഖലയം്വെേെകലഎത്്ിനിൽക്്്
ന്്സീസണികനവേരവൽക്്ാനാക്കമന്്പര്െീക്്േിൽെ
കന്.്
െഴിഞ്്മാസങ്്ളിൽരഷാപ്്ിങ്്ിൽചിലപ്െിേശീല
ങ്്ള്ണ്്ാേിേിക്്്ന്്്.അേലകത്്െെെൾസ്പ്്ർമാർക്്
റ്്്െകളക്്ാൾഹ്ദയ്മാേിരലർക്്്ംരൊന്്ിേിട്്്ണ്്്.സാ
രങ്്െിെ വിദയ്യ്കെമ്രന്്റ്്ംസാധാേണജീവിെങ്്ളിൽ
രരാലം്പര്െിഫലിച്്്ത്െങ്്ി.രഹാംകഡലിവേിഏവർക്്്ം
രേിചിെമാേി.രലെെെളം്സവ്ന്്ംആപ്്്ംവാടസ്പ്്്പര്്
പ്്്െളം്വഴിഉരരോക്്ാവിരലക്്്രനേികട്്ത്്്ന്്്.ത്ണി
ക്്െെളിൽകചന്്്രഴേത്രരാകലവസപ്െ്ങ്്ൾഎട്ത്്
ണിഞ്്്രേിരശാധിക്്്ന്്ത്ഇനിനെപ്്ില്്.ഈപ്െിേഉ
രാധിെൾക്്്അെിവേേിട്ന്്ൊണ്സാമ്ഹയ്അെലം.െി
ക്്്ംെിേക്്്മ്ള്്ഇെങ്്ളിൽനിന്്്ക്േച്്്ൊലരത്്ക്്്
ക്െിമാേിനിൽരക്്ണ്്ിവരം്.ബന്്്മിപെ്ാദിെകളൊണാ
ൻരരാക്രമ്ാ്ഴം്ഇക്്ാേയ്ംമനസില്ണ്്ാെണം.ചിങ്്മാ
സത്്ിലാണ്വിവാഹസീസൺആേംേിക്്്ന്്ത.്അവികെ
യം്കൊവിഡ്രപ്രാരട്ാ്രക്ാ്ൾരാലിക്്്കമന്്്സവ്േംഉേ
പ്്ിക്്ണം.
രട്്ിണിേില്്ാത്്ഓണത്്ിനാോണ്ഇത്്വണസർക്്ാ
രം്പശ്മിക്്്ന്്ത.്ഓണരത്്െന്ബന്്ിച്്്സംസ്്ാനകത്്
88ലക്്ര്ത്ളംവര്ന്്രേഷൻൊർഡ്ഉെമെൾക്്്രെി
കനാന്്ിനംരലവയ്ഞജ്നങ്്ൾഉൾകപ്്ട്ന്്ഓണക്്ിറ്്്സ
ർക്്ാർഒര്ക്്ിേൊോണ്മ്ഖയ്മപന്്്ിവയ്ക്്മാക്്ിേത.്േ
ണ്്ാേിേര്ത്ളം രാക്്ിങ് രെപദ്്്ങ്്ളിൽഗ്ണനിലവാേ
വം്ത്ക്്വ്കമല്്ാംരേിരോധിച്്്സന്്ദ്്പര്വർത്്െർഅ
െക്്മ്ള്്വര്കെസഹാേരത്്കെയ്ള്്വമ്്ൻഉദയ്മം.ഉരദ്്
ശംഅഞ്്്റ്ര്രവിലയ്ള്്ഉൽരന്്ങ്്ളാണ്സവല്്
രൊരേഷൻെെെളിൽഎത്്ിച്്്വിെേണംകചയ്്്െ.അ
രന്്്യാദേവിോഗത്്ിൽകരട്്5.95ലക്്ംക്ടം്ബങ്്ൾക്്്
ഇന്്്മ്െൽഅത്ലേയ്മാേിത്െങ്്്ം.രോഗവയ്ാരനംവർ
ധിക്്്ന്്ഒന്്്ംഉണ്്ാേിക്്്ൊ.രോഗംമ്ർച്്ിച്്്നിന്്ാൽ
അത് ൊേയ്ങ്്ൾ െെിെം മേിക്്്കമന്്് മേക്്ര്ത.് രൗേ
രബാധമ്ള്് ജനെകേന്് നിലേിൽ രവണം ചിങ്്മാസ
കത്്സവ്ാഗെംകചയ്്ാൻ.

ഓണക്്ാലത്്്പാലിക്്ണം
കൊവിഡ്പര്പാപട്ാ്പക്ാ്ൾ
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കവുവറുുിലനിനനുതുുുിയ
യവുതികു്ുനോവിഡു19;
ഭടുുുാനിലകോകഡുൗൺ
നയ്്ഡലഹി:കവ്ാറഹ്്്നകാലാവധിക്്്ദശഷം
പ്റത്്്ദൊയയ്വതിക്്്മോവിഡ്19സ്്ിരീക
രിച്്തിമനത്്്ടരന്്്ഭ്ട്്ാനിലരാജയ്വയ്ാപകദോ
കഡ്ൗണ.ഏഴരലക്്ദ്ത്ളംവര്ന്്ഭ്ട്്ാനജന
തദോട്വീടിന്ള്്ിലതമന്്കഴിയാനഭരണക്ടം
നിരദേശിച്്്.അഞ്്്മ്തല21വമരേിവെത്്ിന്
ള്്ിലമോവിഡ്19ൊധിച്്വമരകമണ്്ത്്ിആ
ശ്പപത്ിയിലാക്്ാനം്ദോഗപ്്കരച്്ാശം്ഖലതട
യാന്ൊണ്നടപടി.മോവിഡ്19ൊധിച്്ദശഷം
ഇതാേയ്ൊണ്ഭ്ട്്ാനരാജയ്വയ്ാപകദോകഡ്ൗണ
പപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്ത.്ക്ഹവറ്്ിലനിമന്്ത്്ിയഇര്
പദത്്ഴ്കാരിക്്ാണ്ദോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്വിദേ
ശത്്്നിമന്്ത്്്ന്്വരക്്്ള്്പതിവ്കവ്ാറഹ്്്
നകാലാവാധിപ്രത്്ിയാക്്ിയദശഷംപ്റത്്്
ദൊയഇവരക്്്പിന്്ീട്മോവിഡ്സ്്ിരീകരിക്്്
കയായിര്ന്്്.ഇതിനിമടഇവരനിരവധിയിടങ്്ളി
ദലക്്്യാപത്മെയത്.്ഈൊഹെരയ്ത്്ിലാണ്
രാജയ്വയ്ാപകനിയപത്്്ണം.

2036ൽഇന്്്യയക്്്്"േയസാകം്'
നയ്്ഡലഹി:2036ലരാജയ്മത്്ജന
െംഖയ്യ്മടവലിമോര്ശതൊനംവ
ദോധികരായിരിക്്്മെന്്്പഠനം.ജ
നനനിരക്്്ക്റയ്കയം്യ്വാക്്ളം്
വദോധികരം്തമ്്ില്ള്്അന്പാത
ത്്ിലആദോഗയ്കരെല്്ാത്്ൊറ്്ങ്്ള്
ണ്്ാക്കയം്മെയ്്്മെന്്്മടകന്ിക്്ല
പഗ്്പ്്്ഒഫ്ദൊപ്്്ദലഷനമപ്ൊജക്്
മ്്്റിദപ്്രട്്ിലപറയ്ന്്്.2011മ്ത
ല2036വമരയ്ള്്ജനെംഖയ്വിലയി
ര്ത്്ിയാണ്റിദപ്്രട്്്.

2011ല24വയെിലതാമഴയ്ള്്വ
രാണ്ജനെംഖയ്യ്മട50.2ശതൊനം.

2036ലഇത്35.3ആയിക്റയം്.ജന
നനിരക്്്ക്റയ്ന്്തിമോപ്്ംആയ്
രഹേരഘയ്ംവരധിക്്്ം.ഇദോമടനില
വിലജനെംഖയ്യ്മട8.4ശതൊനംൊ
പത്മ്ള്്അറ്പത്പിന്്ിട്്വര2036ല
14.9ശതൊനൊയിഉയരം്.അഥവാ
2011ല10ദോടിദപരാണ്60പിന്്ിട്്
വര.ഇത്23ദോടിയായിഉയരം്.

15-24പപ്ായപരിധിയില്ള്്വര
2011മല19.3ശതൊനത്്ിലനിന്്്
2036ല15.1ശതൊനൊയിക്റയം്.
15-59വിഭാഗം60.7ശതൊനത്്ില
നിന്്്64.9ശതൊനൊയിഉയരം്.

2011ല121.1ദോടിയായിര്ന്്്ഇ
ത്്്യയ്മടജനെംഖയ്.ഇത്152.2ദോടി
യായിഉയരം്.ഒര്െത്രപശ്കിദോെീ
റ്്റിന്368ദപരഎന്്ജനൊപന്്്ത
463ആയിൊറം്.െധയ്വയെില്ള്്വ
ര്മടഎണ്്വം്വരധിക്്്ം.2011ല15
വയെിലതാമഴയ്ള്്വര30.9ശതൊ
നമ്ണ്്്.ഇത്2036ല20.1ശതൊനൊ
യിക്റയം്.െക്്ളവിേയ്ാരഥികള
(5-14പപ്ായത്്ില്ള്്വര)2011ല
25.4ദോടിയായിര്ന്്്.ഇത്20.9ദോ
ടിയായിക്റയ്മെന്്്ംപഠനംപറയ്
ന്്്.

കൈകോർത്്് ഗെഹ്കോട്്്ം കൈലറ്്്ം 

ജയപ്്ര:ഒര്ൊെത്്ിദലമറ
നീണ്്കലാപത്്ിനം്രാഷ്പട്ീയ
നാടകങ്്ളക്്്ംവിരാെെിട്്്രാ
ജസ്്ാനിലമ്ഖയ്െപത്്്ിഅദോ
ക്മഗഹ്ദോട്്്വിളിച്്നിയെെ
ഭാകക്്ിദോഗത്്ിലവിെത
ദനതാവ്െച്്ിനഹപലറ്്്പമങ്്
ട്ത്്്.ഇന്്മലഹവകിട്്്അ
ഞ്്ിന്ദെരന്്ദോഗത്്ിമന
ത്്ിെച്്ിമനഹെത്ോനംന
ലകിയാണ്മഗഹ്ദോട്്്െവ്ീക
രിച്്ത.്ദോഗത്്ിലഇര്വരം്
ഇര്ന്്താകമട്്മോട്്ട്ത്്ക
ദെരകളില.

കഴിഞ്്േിവെംഡലഹിയി
ലപപ്ിയങ്്ഗാധ്്ിവാദ്രയ്മട

ദനത്തവ്ത്്ിലനടന്്െരച്്ക
മളത്്്ടരന്്ാണ്െച്്ിനപാര
ട്്ിയ്മടക്ടക്്ീഴിദലക്്്െടങ്്ി
മയത്്ിയത.്ഇന്്്നിയെെഭ

യ്മടപപ്ദത്യകെദമ്്ളനംദെ
രാനിരിമക്്യായിര്ന്്്ഇന്്
മലഎംഎലഎൊര്മടദോഗം.
െറക്്്കയം്മൊറ്ക്്്കയം്

മെയത്ാണ്മ്ദ്ന്ട്്്ദപാദക
ണ്്മതന്്്രാവിമലമഗഹ്ദോ
ട്്്ടവ്ീറ്്്മെയത്ിര്ന്്്.െിമജ
പിഇന്്്അവിശവ്ാെപപ്ദെ
യംഅവതരിപ്്ിക്്്മെന്്്ദന
രദ്ത്ടവ്ീറ്്്മെയത്ിര്ന്്്.

200അംഗനിയെെഭയില
107അംഗങ്്ളാണ്ദോണപഗ്
െിന്ള്്ത.്െവ്തപത്്്രം്മെ
റ്കക്്ികളം്ക്ടിദെര്
ദ്പ്ള125ദപര്മടപിന്്്
ണയ്ണ്്്പാരട്്ിക്്്.െിമജപി
ക്്്72അംഗങ്്ള്ണ്്്.ദോ
ണപഗ്െിമല18എംഎലഎൊ
രാണ്െച്്ിനഹപലറ്്ിമോ
പ്്മ്ള്്ത.്

സമാധാനം
ഉറപ്്ാഭക്ണ്്്ത്
ഇന്്്യലയന്്്ലൈന
നയ്്ഡലഹി:അതിരത്്ിപപ്ദേശങ്്ളിലശാത്്ിയം്
െൊധാനവം്സ്സ്്ിരതയം്ഉറപ്്ാക്്ാനഇത്്്യ
അന്ക്ലൊഹെരയ്മൊര്ക്്ണമെന്്്ഹെന.
അതിരത്്ിയിലെംഘരഷംക്റച്്്കാലംക്ടി
ത്ടര്മെന്്്ഇത്്്യപറഞ്്ത്എത്്്അടിസ്്ാന
ത്്ിലാമണന്്്ംഹെനീെ്എംെെിവക്്ാവ്
ജിദോങ.്കിഴക്്നലഡാഖിമലദോപഗ്,പാംദോ
ങ്ദ്സ്തടാകംഎന്്ിവിടങ്്ളിലനിന്്്ഹെ
നയ്മ്ത്പിനവലിക്്ണമെന്്ഇത്്്യയ്മടആവ
ശയ്ംഅംഗീകരിക്്ാനെടികാട്്്ന്്തിനിമടയാണ്
എംെെിവക്്ാവിമ്്്പപ്െത്ാവന.അതിരത്്ി
യിമലസ്്ിതിെങ്്ീരണൊക്്്ന്്പപ്െത്ാവനക
ളപാടിമല്്ന്്്ംഅവരപറഞ്്്.ഹെനികപി
മ്്ാറ്്ംെംെധ്്ിച്്്കഴിഞ്്േിവെംകൊനഡര
ൊരനടത്്ിയെരച്്യിലം്കാരയ്ൊയഫലമ്ണ്്ാ
യിര്ന്്ില്്.യഥാരഥനിയപത്്്ണദരഖയിലഇത്്്യ
യ്മടഅവൊനഹെനികദൊറ്്്്ായേൗലത്
മെഗ്ഓളഡിദോട്ദെരന്്മേപെ്ാങ്െെതല
ത്്ിലഇദപ്്ഴം്ഹെനീെ്ദെനത്ടര്ന്്്ണ്്്.

ഭോപ്്ാൈിലൈമൈയാളംപഠനഭകബദ്്്ങ്്ളിഭൈക്്്15ന്ബപ്ഭേരഭോത്്േം
ദോപ്്ാല:ദകരളെരക്്ാരിമ്്്െലയാളംെിഷ
ന്ൊയിദെരന്്്യ്ഹണറ്്ഡ്െലയാളിഅ
ദോെിദയഷനദോപ്്ാലനടത്്്ന്്ദോപ്്ാലി
മലൊത്ഭാഷാപഠനദകപന്്്ങ്്ള്മടഉദഘ്ാടന
വം്ഓണഹലനെലയാളംെിഷനക്്ാെിമ്്്
പപ്ദവശദോത്്വം15ന്ശനിയാഴെ്അഞ്്്െ
ണിമ്തലഓണഹലനായിസം്പ്്ാറ്്്ദോെി
ല്മടനടക്്്ം.

െംവിധായകനം്എഴ്ത്്്കാരന്ൊയസ്
രയ്ക്ഷണ്മ്രത്്ിപഠനദകപന്്്ങ്്ള്മടഉദഘ്ാ

ടനംനിരവഹിക്്്ം.െലയാളംെിഷനഡയറകറ്്്
രമപ്ൊഫ.സ്ജസ്െനദോരജ്മ്ഖയ്ാതിഥി
യാകം്.രജിെപ്ട്ാരദെത്ൊധവനപപ്െംഗി
ക്്്ം.മ്നമ്ഖയ്െപത്്്ികെലനാഥ,്െംസ്്ാ
നക്ഷിെപത്്്ികെലപദട്്ല,ഗായികര
ഞജ്ിനിദോെ്എന്്ിവരആശംെകളദന
രം്.

െൊജംഭാരവാഹികളം്െലയാളംെിഷനി
മലഅധയ്ാപകരം്125ലധികംെലയാളംെി
ഷനവിേയ്ാരഥികളം്രക്്ിതാക്്ളം്പമങ്്ട്

ക്്്ന്്െദമ്്ളനത്്ിലക്ട്്ികള്മടയം്അ
ധയ്ാപകര്മടയം്വിവിധകലാപരിപാടിക
ളം്ഉണ്്ായിരിക്്്ം.തത്്െയെംദപ്പഷണം
unitedmalayaleeassociationyoutubelinkല
ലഭിക്്്ം.

െലയാളംെിഷനക്്ാസ്കളിലഇനിയം്
ദപര്കളരജിെദ്പ്ടഷനമെയ്്ാനൊക്്ി
യ്ള്്പഠിതാക്്ള്മടരക്്ിതാക്്ളദോപ്്ാ
ലെലയാളംെിഷനഭാരവാഹികള്ൊയിെ
ധ്്മപ്്ട്്്തങ്്ള്മടക്ട്്ികമളെലയാളംഭാ

ഷഭാഷപഠിക്്ാനദെരക്്ണം.മോദോണ
െഹാൊരിമ്ലംഈെലയാളംക്്ാസ്കളഓ
ണഹലനായിഎല്്ാഞായറാഴെ്യം്ഗ്ഗിള
ക്്ാെ്റ്െില്മട40െിനിറ്്്വമരഉണ്്ാകം്.

നിലവിലനാല്ദോഴ്സ്കളാണ്െലയാ
ളംെിഷനനടത്്്ന്്ത.്പപ്ാഥെികദോഴെ്ാ
യകണിമ്ക്ന്്യിദലക്്്ള്്പപ്ദവശനൊ
ണ്ഇദ്പ്ളനടക്്്ന്്ത.്ആറ്വയെ്പ്ര
ത്്ിയായആരക്്്ംെരട്്ിഫിക്്റ്്്ദോഴെ്ി
ന്ദെരാം.ത്ടരന്്്ഡിദ്ല്െ(സ്രയ്കാത്്ി)

ഹയരഡിദ്ല്െ(ആമ്്ല),െീനിയരഹയര
ഡിദ്ല്െ(നീലക്്്റിഞ്്ി)ദോഴ്സ്കളപക്
ൊന്പക്െംമെയ്്ാം.ഈദോഴ്സ്കളപ്ര
ത്്ീകരിക്്്ദ്പ്ളനാട്്ിമലെലയാളംവിഷ
യത്്ിലപത്്ാംക്്ാെിന്തത്്്ലയ്ൊയനി
ലവാരത്്ിദലക്്്ഈക്ട്്ികളഎത്്ിദച്്ര്
കയം്െരട്്ിഫിക്്റ്്്നലക്കയം്മെയ്്്ം.
എല്്ാദോഴ്സ്കളം്ൌജനയ്ൊണ.്പപ്ദവ
ശനത്്ിനം്െറ്്്വിവരങ്്ളക്്്ം:
9826218796,9893040366,9755548844.

=അശവ്തി:ആത്്വിശവ്ാെംവരധിക്്്ം.പ്തി
യവയ്ാപാരംത്ടങ്്്വാന്്തീര്ൊനിക്്്ം.െര്്വ്്
കാരയ്വിജയത്്ാല്്െൊധാനമ്ണ്്ാകം്.
=ഭരണി : അനയ്ര്മട ആവശയ്ങ്്ള്് ൊധിപ്്ി
ക്്്ം.സ്ഖഭക്്ണവം്സ്ഖസ്ഷ്പത്ിയം്ഉ
ണ്്ാകം്. െദ്നഹെധ്്ത്്ിന് മ്ലയ്ം പപ്കടൊ
കം്.
=കാര്്ത്്ിക:അഭിപപ്ായവയ്തയ്ാെങ്്ള്്പരിഹ
രിക്്്ം.ആശയങ്്ളം്ആപഗ്ഹങ്്ളം്യാഥാരഥയ്
ൊകം്.ജീവനക്്ാര്്ക്്ഉപഹാരങ്്ള്്നല്്കം്.
=ദരാഹിണി:അെിതാദവശംനിയപത്്്ിയക്്്ണം.
പട്്ണവികെനം ഉണ്്ാക്മെന്്റിവ് ല ഭിച്്തി
നാല്്ഭ്െിവിലപ്നതലക്്്ാലംഉദപക്്ിക്്്ം.
=െകയിരം:ആപഗ്ഹിയക്്്്ന്്കാരയ്ങ്്ള്്ൊധി
ക്്്ം.ഗ്ഹപപ്ദവശെടങ്്്നിര്്വ്്ഹിക്്്ം.െവ്സ്്
തയം്െൊധാനവം്ഉണ്്ാകം്.
=തിര്വാതിര : പരിപശ്െത്്ിന് പ്രണഫലമ്
ണ്്ാകം്.പദ്്തിെെര്്പ്്ണത്്ിന്അത്്ിെര്പ
ദരഖതയാറാകം്.വയ്വസ്്കള്്പാലിക്്്ം.
=പ്ണര്്തം:െംഗളകര്്മ്്ങ്്ളില്്പമങ്്ട്ക്്്ം.
ൊമ്്ത്്ികഅനിശ്്ിതാവസ്്പരിഹരിയക്്്
മപ്്ടം്. അന്ക്ലൊയ ഉദേ്യാഗൊറ്്ത്്ിന് അ
ന്െതിലഭിക്്്ം
=പ്യ്്ം : ആപഗ്ഹങ്്ള്് െഫലൊകം്. െനസ്്
ദത്ാ്ഷമ്ണ്്ാകം്.ആദരാഗയ്വം്ഐശവ്രയ്വം്
െവ്സ്്തയം്െൊധാനവം്ഉണ്്ാകം്.
=ആയിലയ്ം : ദ്സ്്ംശയങ്്ള്് ആധിയക്്്് വഴി
മയാര്ക്്്ം.മ്ന്്ദകാപംനിയപത്്്ിയക്്്ണം.വയ്
വസ്്കള്്പ്ര്്ത്്ീകരിയക്്്്വാന്്ൊധിയക്്്്
കയില്്.
=െകം:അെദ്്ങ്്ളില്്നിന്്്ംഒഴിഞ്്്ൊറാന്്
ഉള്്ദപ്പരണയ്ണ്്ാകം്.ആത്്പപ്ശംെഅര്ത.്
വയ്ാപാരവിതരണരംഗങ്്ളില്്ൊന്്്യംഅന്ഭവ
മപ്്ടം്.
=പ്രം:കീഴജ്ീവനക്്ാര്മടെഹകരണമ്ണ്്ാ

കം്.ഉത്്ാഹവം്ഉദമ്്ഷവം്വരധിക്്്ം.ൊമ്്
ത്്ികസ്്ിതിമെച്്മപ്്ടം്.ദപ്പാത്്ാഹനെമ്്ാ
നംലഭിക്്്ം.
=ഉപത്ം:െംയ്ക്്െംരംഭത്്ില്്പങ്്്ദെരം്.
പപ്ാദയാഗികവശംെിത്്ിച്്്പപ്വര്്ത്്ിയക്്്്ന്്
തിനാല്്ലക്്്യപപ്ാപത്ിദനടം്.െമ്്ത്്്വരധി
ക്്്ം.
=അത്്ം:വെത്്തര്്ക്്ംപരിഹരിക്്്ം.വയ്ാപാ
രത്്ില്്ദനട്്മ്ണ്്ാകം്.ആത്്വിശവ്ാെവം്പപ്
വര്്ത്്നക്്െതയം്വരധിക്്്ം.
=െിപത്:വരവം്മെലവം്ത്ലയ്ൊയിരിക്്്ം.പ
രെപ്രവിശവ്ാെംനട്്മപ്്ട്്തിനാല്്െംയ്ക്്
െംരംഭത്്ില്്നിന്്്ംപിമ്്ാറം്.പപ്തീക്്ിച്്പ
ണംലഭിയക്്്്കയില്്.
=ദൊതി:ക്ട്തല്്ഉത്്രവാേിതവ്ങ്്ള്്ഏമറ്്ട്
ക്്്വാന്്തയാറാകം്.ക്ട്തല്്വിെത്്തിയ്
ള്്ഭ്െിയില്്പ്രപണിആരംഭിക്്്ം.
=വിശാഖം:െജീവൊന്്ിദ്്്യത്്ാല്്പപ്വര്്ത്്
നരംഗംപ്ട്്ിമപ്്ടം്.മ്ടങ്്ിക്്ിടപ്്്ള്്വഴിപാട്
കള്്മെയത്്തീര്്ക്്്ം.
=അനിഴം :നീതിപ്ര്്വ്്മ്ള്്െെീപനംെര്്വ്്
കാരയ്വിജയത്്ിന് വഴിമയാര്ക്്്ം. െത്് തയ്
ര്്ഹൊയദെവനംകാഴെ്മവയക്്്്വാന്്ൊധി
ക്്്ം.ഉന്്താധികാരെിദ്്ിയ്ണ്്ാകം്.
=ത്ദക്്ട്്:പപ്തയ്്പകാരംമെയ്്്വാന്്അവെര
മ്ണ്്ാകം്.ഗ്ഹത്്ിമ്്്അറ്്ക്റ്്പണികള്്ത്
ടങ്്ിമവക്്്ം.ക്ടം്െത്്ില്്െവ്സ്്തയം്െൊ
ധാനവം്ഉണ്്ാകം്.

=മ്ലം : മ്ടങ്്ിക്്ിടപ്്്ള്് വഴിപാട്കള്് മെ
യത്്തീര്്ക്്്ം.െംഗളദവളകളില്്പമങ്്ട്ക്്്വാ
നവെരമ്ണ്്ാകം്.പ്പത്മ്്്പപ്കീര്്ത്്ിയില്്െ
ദത്ാ്ഷംദതാന്്്ം.
=പ്രാടം:ആശയങ്്ള്്അത്്ിെൊയിഅപരാധ
ത്്ില്്കലാശിക്്്ം.കാരയ്ൊദ്്്യങ്്ള്്കാല
താെെമ്ണ്്ാകം്.െര്്ച്്കള്്പരാജയമപ്്ടം്.
പണംനട്്മപ്്ടം്.
=ഉപത്ാടം : െതയ്െധ്്ൊയി പപ്വര്്ത്്ി
യ്ക്്്ന്്തില്്ആത്്ാഭിൊനംദതാന്്്ം.സ്ഖ
ഭ ക്്ണവം് സ്ഖസ്ഷ്പത്ിയം് ഉണ്്ാകം്.
ഗ്ഹംവാങ്്്വാന്്തീര്ൊനിക്്്ം.
=തിര്ദവാണം : പപ്തിെധ്്ികമള അതിജീ
വിയ്ക്്്വാന്്ൊധിക്്്ം.െംഗളകര്്മ്്ങ്്ള്്
ക്്് ദനത്തവ്ംനല്്കം്.െത്്ാനെംരക്്ണ
ത്്ാല്്ആശവ്ാെംദതാന്്്ം.
=അവിട്്ം:പ്തിയെദ്നഹെധ്്ംഉടമലട്
ക്്്ം. െദഹാേരമ്്് നിര്്െധ്്ത്്ാല്് പ്
ര്്വ്്ീകെവ്ത്്്ഭാഗംമവയ്ക്്്വാന്്തയാറാ
കം്.
=െതയം :പരെപ്രവിര്ദ്്ൊയആശയങ്്
ള്് വന്്്ദെരം്. ജീവിതപങ്്ാളിയ്മട നിരദേ
ശങ്്ള്്െവ്ീകരിയ്ക്്്കയാണ്നല്്ത.്വാഹ
നഉപദയാഗംഉദപക്്ിയ്ക്്ണം.
=പ്ദരാര്ട്്ാതി:മ്ന്്ദകാപംനിയപത്്്ിയ്ക്്
ണം.െര്്ച്്കള്്പരാജയമപ്്ടം്.ആധിവരധി
ക്്്ം.അനാവശയ്െിത്്കള്്ഉദപക്്ിക്്ണം.
=ഉപത്ട്്ാതി:പപ്വര്്ത്്നക്്െതവരധിക്്്ം.
വിേഗദ്്്നിരദേശംദതടിപ്തിയപപ്വര്്ത്്ന
ങ്്ള്്പണംമ്ടക്്്ം.െന്്്ക്്ള്്വിര്ന്്്വ
രം്.
=ദരവതി :െഹപാഠിമയകാണ്വാനം്ഗത
കാലെെ്രണകള്്പങ്്്മവയ്ക്്്വാനം്അവ
െരമ്ണ്്ാകം്.െഹപപ്വര്്ത്്കര്മടെഹാ
യെഹകരണങ്്ളാല്്െൊധാനമ്ണ്്ാകം്.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബര്ഹ്്ബര്ീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണനനമ്്്തിരിപ്്ാട്

രാജസ്്ാനിൽ ഇന്്് 
അവിശവ്ാസപര്മേയം

രണ്്ര ലക്്ം കടന്്് ആതധ്്്, 

മെഹന്:്മോവിഡ്വയ്ാപന
ആശങ്്യക്്്്മതല്്്ംശെനെി
ല്്ാമതേക്്ിദണത്്്യ.ഇര്പ
ത്്ാറായിരത്്ിദലമറപ്തിയ
ദകസ്കളേിവെംറിദപ്്രട്്്
മെയ്്്ന്്്ഈദെഖലയില.
ആപധ്്്പപ്ദേശിലമൊത്്ം
ഹവറെെ്ാധിതരരണ്്രല
ക്്ംപിന്്ിട്്ദപ്്ളകരണാടക
യിലെംസ്്ാനആദോഗയ്വ
ക്പ്്ിമ്്്ഇന്്മലരാപത്ിയി
മലകണക്്ന്െരിച്്്ദോഗ
ൊധിതരരണ്്്ലക്്ംകടന്്്.

ഓഗറ്്്്്ഏഴിന്മൊത്്ം
ഹവറെെ്ാധിതരരണ്്്ല
ക്്ത്്ിമലത്്ിയആപധ്്്യി
ലപിന്്ീട്അഞ്്്േിവെം
മോണ്്ാണ്രണ്്രലക്്ംപി
ന്്ിട്്ത.്അട്ത്്ിമടപലേിവ
െങ്്ളിലം്പതിനായിരത്്ി
ദലമറപ്തിയദോഗികമളആ
പധ്്്കമണ്്ത്്ി.െഹാരാപട്്്
യക്്്്ംതെിഴന്ാടിനം്പിന്്ി
ലരാജയ്ത്്്മ്ന്്ാംസ്്ാന
ത്്്ൊണ്ദോഗൊധിതര്മട
എണ്്ത്്ിലആപധ്്്.

കഴിഞ്്േിവെം6,597ദപര
ക്്്ക്ടിയാണ്ആപധ്്്യില
ദോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ദൊ
െിറ്്ിവിറ്്ിനിരക്്്9.59ശതൊ
നൊയിഉയരന്്ിട്്്ണ്്്.93ദപര
ക്ടിആപധ്്്യിലെരിച്്്.ഇ
ദോമടെംസ്്ാനമത്്മൊ
ത്്ംമോവിഡ്െരണം2,296
ആയിട്്്ണ്്്.മൊത്്ംദോഗ
ൊധിതര2,54,146.ദോഗമ്
ക്്രായത്1,61,425ദപരാണ.്
ആകറ്്്ിവ്ദകസ്കള90,000
പിന്്ിട്്്.

ബ്ധനാഴെ്പപ്തിേിനവര
ധനയിലപ്തിയമറദക്്ഡി
ട്്്കരണാടക.24െണിക്്്റി
ലസ്്ിരീകരിച്്ത്7,883പ്തി
യദകസ്കള.ഇന്്മലരാപത്ി
ദോമടെംസ്്ാനആദോഗയ്
െപത്്്ാലയത്്ിലനിന്്്ലഭിച്്
കണക്്്പപ്കാരം6,706ദകസ്
കളക്ടിസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഇദോമടമൊത്്ംദോഗൊ
ധിതര2,03,200മലത്്ി.രണ്്്
േിവെംമോണ്്്206ദപരാണ്
കരണാടകയിലെരിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്ഇദോമടമൊത്്ംെര

ണെംഖയ്3,613മലത്്ിയിട്്്
ണ്്്.78,337ആകറ്്്ിവ്ദകസ്ക
ളാണ്ഇദപ്്ഴ്ള്്ത.്1.21ലക്്
ത്്ിദലമറദപരദോഗമ്ക്്രാ
യിട്്്ണ്്്.

രണ്്്േിവെത്്ിനിമട
11,700ദലമറദപരക്്ാണ്തെി
ഴന്ാട്്ിലദോഗൊധസ്്ിരീക
രിച്്ത.്238ദപര48െണിക്്്റി
ലെരിച്്്.ഇന്്മലരാപത്ിയി
മലെംസ്്ാനആദോഗയ്െ
പത്്്ാലയത്്ിമ്്്കണക്്്പപ്
കാരംമൊത്്ംദോഗൊധിത
ര3.20ലക്്ത്്ിമലത്്ിയിട്്്
ണ്്്.െരണെംഖയ്5400ന്മോ
ട്്ട്ത്്്.53,000ദലമറദപരഇ
ദപ്്ളെികിത്്യില്ണ്്്തെിഴ
കത്്്.

ദകരളത്്ിലം്മതലങ്്ാന
യിലം്ആയിരത്്ിദലമറദക
സ്കളറിദപ്്രട്്്മെയ്്്ന്്ത്
ത്ടര്കയാണ.്ദകരളത്്ിലഇ
ന്്മല1,564ദപരക്്ാണ്ദോ
ഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്പപ്തിേിനവ
രധനയിമലമറദക്്ഡ.്ഇതി
ല1,380ദപരക്്്ംദോഗമ്ണ്്ാ
യത്െമ്്രക്്ത്്ില്മട.

ബ്ധനാഴെ്1,897പ്തിയ
ദകസ്കളകമണ്്ത്്ിയമതല
ങ്്ാനയിലഇന്്മല1,931ദപര

ക്്്ക്ടിയാണ്ദോഗംസ്്ി
രീകരിച്്ത.്െംസ്്ാനമത്്
മൊത്്ംദോഗൊധിതര
86,000കടന്്ിട്്്ണ്്്.ബ്ധനാ
ഴെ്481ദകസ്കദോമടപപ്തി
േിനവരധനയിലമറദക്്ഡി
ട്്പ്ത്ദച്്രിയിലഇന്്മല
സ്്ിരീകരിച്്ത്305ദകസ്ക
ളക്ടിയാണ.്മൊത്്ംദോഗ
ൊധിതര6,400കടന്്്.

പ്ത്ദച്്രിയിലകഴിഞ്്േി
വെംമോവിഡ്ൊധിച്്്െരി
ച്്വരിലമ്നതദദ്്ശെവ്യംഭര
ണവക്പ്്്െപത്്്ിഎ.ഏല്െ
ഹലയം്ഉളമപ്്ട്ന്്്ണ്്്.ജി
പെ്റിലെികിത്്യിലായിര്
ന്്്അദദ്്ഹം.ശവ്ാെതടെം
മ്ലംരണ്്്േിവെംമ്നപ്ആ
ശ്പപത്ിയിലപപ്ദവശിപ്്ിച്്താ
ണ്അമ്്ത്്ഞ്്്കാരനായമ്
നെപത്്്ിമയ.മോവിഡ്പരി
ദോധനയിലമൊെിറ്്ീവായി.
രണ്്ായിരത്്ിമ്്്ത്ടക്്ത്്ി
ലഎന്്.രംഗെവ്ാെിയ്മടദോ
ണപഗ്െ്െരക്്ാരിലെപത്്്ി
യായിര്ന്്ഇദദ്്ഹംഅന്്്നി
യെെഭയിമലത്്ിയത്പ്ത്
ദച്്രിെക്്ളദോണപഗ്െ്ടി
ക്്റ്്ിലാണ.്പിന്്ീട്ദോണപഗ്
െിമലത്്ി.

രണ്്്ൈക്്ം
പിന്്ിട്്്കർണാടക

െംഗള്ര:്മോവിഡ്ദോഗമ്ക്്ിദനടിയ
കരണാടകമ്നമ്ഖയ്െപത്്്ിെിദ്്രാെയ്്
ആശ്പപത്ിവിട്്്.അദദ്്ഹത്്ിമ്്്െകനം്
ദോണപഗ്െ്എംഎലഎയ്ൊയദോ.യ
തീപന്്്െിദ്്രാെയ്്യം്ദോഗമ്ക്്നായി
ആശ്പപത്ിയിലനിന്്്ഡിെെ്ാരജ്മെ
യ്്മപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.രണ്്്മടസ്്്്്കളമനഗറ്്ീവാ
യതിമനത്്്ടരന്്ാണ്െിദ്്രാെയ്്മയ
ഡിെെ്ാരജ്മെയത്മതന്്്ആശ്പപത്ി
വ്ത്്ങ്്ള.ഓഗറ്്്്്മ്ന്്ിനാണ്ഇദദ്്ഹ
മത്്െണിപ്്ാലആശ്പപത്ിയിലപപ്ദവശിപ്്ിച്്ത.്ഇദത
ആശ്പപത്ിയിലെികിത്്യിലായിര്ന്്മ്ഖയ്െപത്്്ിെി.
എെ.്മയേിയ്രപ്്ദനരദത്്ദോഗമ്ക്്ിദനടിയിര്ന്്്.

സിദ്്രാമയ്്
ആശപ്തര്ി വിട്്്

നീറ്്്പരീക്്
ഓണ്്ലൈനായി
നടത്്ാന്്കഴിയില്്
നയ്്ഡല്്ഹി:മജഇഇ(മെയി
ന്്)പരീക്്ാൊത്കയില്്
മെഡിക്്ല്്പപ്ദവശനത്്ി
ന്ള്്നീറ്്്പരീക്്ഓ
ണ്്ഹലനായിനടത്്ാന്്
കഴിയിമല്്ന്്്നാഷണല്്
മടറ്്്്ിങ്ഏജന്്െി.സ്
പപ്ീംദോടതിയില്്ഫയല്്
മെയത്െതയ്വാങമ്്ല
ത്്ിലാണ്ഇക്്ാരയ്ംവയ്
ക്്ൊക്്ിയത.്ഗള്്ഫ്രാ
ജയ്ങ്്ളില്്നീറ്്്പരീക്്
യക്്്്മെ്്്റ്കള്്അന്
വേിക്്ാന്്കഴിയിമല്്ന്്്ം
െതയ്വാങമ്്ലത്്ില്്വയ്
ക്്ൊക്്ിയിട്്്ണ്്്.ജറ്്്്ി
െ്എല്്.നാദഗ
ശവ്രറാവ്വി
മ്്്അധയ്ക്്
തയില്ള്്മെ
ഞ്്്െതയ്വാ
ങമ്്ലംഇന്്്
പരിഗണിക്്്ം.

നീറ്്്പരീക്്
യക്്്്ഗള്്ഫ്രാജയ്ങ്്ളില്്
മെ്്്റ്കള്്അന്വേിക്്
ണമെന്്വശയ്മപ്്ട്്്നല്്കി
യഹര്്ജിപരിഗണിക്്മവ
യാണ്ഓണ്്ഹലന്്ആയി
പരീക്്നടത്്ിക്്്മടഎ
ന്്്സ്പപ്ീംദോടതിജ്
ഹല29ന്ദകപന്്്െര്്ക്്ാ
രിദോട്ആരാഞ്്ിര്ന്്
ത.്എന്്ാല്്2016മ്തല്്
നീറ്്്പപ്ദവശനപരീക്്
ദോേയ്ക്്ടലാെ്നല്്കി
യാണ്നടത്്്ന്്ത.്ഓ
ണ്്ഹലന്്പപ്ദവശനപരീ
ക്്എന്്ത്പപ്ാദോഗികെ
മല്്ന്്്ംനാഷണല്്മടറ്്്്ി
ങ്ഏജന്്െിവയ്ക്്ൊക്്ി
യിട്്്ണ്്്.ഒദരേിവെം,ഒര്
ഷിഫറ്്്ില്്ഒദരെെയൊണ്
നീറ്്്പരീക്്നടദ്ത്ണ്്
ത.്പരീക്്യ്മടഏകീക്

തെവ്ഭാവംനിലനിര്്ത്്ാ
ന്്ഇത്അനിവാരയ്ൊമണ
ന്്്ംെതയ്വാങമ്്ലത്്ി
ല്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയിട്്്ണ്്്.

മെഡിക്്ല്്ദോഴ്സ്ക
ളിദലക്്്നടക്്്ന്്പപ്ദവ
ശനപരീക്്യായനീറ്്ിമന
യം്മെഡിക്്ല്്ഇതര
ദോഴ്സ്കള്മടപപ്ദവശ
നത്്ിന്ആയിനടക്്്ന്്
മജഇഇപരീക്്മയയം്ത
മ്്ില്്താരതെയ്ംമെയ്്ാന്്
കഴിയിമല്്ന്്്ംനാഷണല്്
മടറ്്്്ിങ്ഏജന്്െിവിശേീ
കരിച്്ിട്്്ണ്്്.മോവിഡിമന
ത്ടര്്ന്്്നാട്്ില്്എത്്ാ

ന്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ന്്വിേയ്ാ
ര്്ഥികള്്ക്്ായിഗള്്ഫില്്
നീറ്്്പരീക്്ാദകപന്്്ംഅ
ന്വേിക്്ണമെന്്്ആവ
ശയ്മപ്്ട്്്ഖത്്ര്മകഎം
െിെിയം്ഒമ്്ത്രക്്ാ
കര്്ത്്ാക്്ള്ൊണ്സ്
പപ്ീംദോടതിമയെെീപി
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.്നിലവില്്
നാലായിരദ്ത്ളംവിേയ്ാ
ര്്ഥികളാണ്നീറ്്്പരീക്്
എഴ്താന്്വിവിധഗള്്ഫ്
രാജയ്ങ്്ളില്്നിന്്്അദപ
ക്്ിച്്ിട്്്ള്്ത്എന്്്ഹ
ര്്ജിക്്ാര്്ക്്്ദവണ്്ിഹാജ
രായഹാരീെ്െീരാനം്പ
ല്്വിപപ്താപം്കഴിഞ്്ത
വണദോടതിയില്്ച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ിയിര്ന്്്.ഇതില്്പ
ക്തിയില്്അധികവം്െല
യാളികളാണ.്

ഇഐഎകരടു
പരുാകേശികഭാഷകളിലുു
പുറതുുിറകുുണം
നയ്്ഡല്്ഹി: പരിസ്്ിതി ആ
ഘാതപഠനത്്ിന്പപ്ാദേശിക
ഭാഷകളില്് കരട് വിജ്്ാപ
നം പ്റത്്ിറക്്ണമെന്് ഉ
ത്്രവ്നടപ്്ാക്്ാത്്ത്ച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി പരിസ്്ിതി മെപക്ട്്റി
മക്്തിരായ ദോടതിയലക്്്യ
ഹര്്ജി സ്പപ്ീം ദോടതി ദറ്്്് 
മെയത്.് കരട് വിജ്്ാപനം
പപ്ാദേശികഭാഷകളില്്പപ്െി
ദ്്ീകരിക്്ണംഎന്്ായിര്ന്്്
ഹഹദ്ക്ടതി ഉത്്രവ.് പപ്ാ
ദേശിക ഭാഷകളില്് കരട് വി
ജ്്ാപനംപ്റത്്ിറക്്ിമൊ
ത്ജനാഭിപപ്ായംദതടണമെന്്്
സ്പപ്ീംദോടതിനിര്്ദദ്്ശിച്്്.

ഹിന്്ിയിലം്ഇംഗ്്ീഷിലം്ൊ
പത്ദെ കരട് വിജ്്ാപനം ഇറ
ക്്ാനാക്എന്്ായിര്ന്്്ദക
പന്്്നിലപാട.്ദകപന്്്ത്്ിമ്്്എ
തിര്്പ്്്കള്് ഹഹദ്ക്ടതിയി
ല്്തമന്്ഉന്്യിക്്ണമെന്്്ം
സ്പപ്ീംദോടതിപറഞ്്്.

സുപരുീംകോടതിയിലുു
സതയുവാങമുുലം

പെട്്ിമട്ി ദര്ന്് സ്്ലം സന്്ർശിച്്തിന ്ശശഷം ഗവർണർ ആരിഫ ്മഹ്മ്്ദ ്ഖാൻ, മഖ്യ്മനന്്്ി െിണറായി വിജയൻ എന്്ിവരപ്ട
ശേതത്വ്ത്്ിൽ ശേർന്് ഉന്്തതല ശോഗം. മ നന്്്ി മാ രാ യ എം. എം മ ണി, ഇ  േ നന്്് ശശ ഖ ര ൻ എന്്ിവർ സമീെം. 
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സൗജനയ്ഓണക്്ിറ്്്വിതരണംആരംഭിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:ടൊവിഡുകാെതുു്ജന
ങുുളുടെ ഭഷുുുയസുരഷുു സംരഷുുികുുാന ഭ
ഷുുുയടോതുവിതരണവകുപു്ുനെതുുിവരുനുു
തേുവരതുുനങുുളശുുാഘനീയടമനുുുമതനുുുിക
െകംേളുുി സുദരതദുുുന. മഹാമാരി വരുതുുി
ടവചുുകഷുുതയിൽടേടു്ുസംസുുാനടതുുഒരാ
ള ദോലംു േടുുിണിയിൊകരുടതനുു് സം
സുുാനസരകുുാരിനുനിരബനുുമുടണുുനുുും
അതിടുുുഭാഗമായാണുഓണകുുിറു്ുവിതരണ
ടമനുുുംമതനുുുി.ഓണദുതുെനുബനുുിചുുുസ
രകുുാരനൽകുനുുസൗജനയുഭഷുുുയകിറുുിടുുു
സംസുുാനതെവിതരദോദഘുാെനംനിരവ
ഹിചുുുസംസാരികുുുകയായിരുനുുുഅദദുുഹം.
വടുുിയുരകുുാവ,ു കാഞുുിരംോറ എആര
ഡി32ൽനെനുുചെങുുിൽഭഷുുുയടോതുവിത
രണവകുപു്ുമതനുുുിേി.തിദോതുുമനഅധയു
ഷുുതവഹിചുു്കിറുുുകളുടെആേയുവിതരണം

നിരവഹിചുുു.മഹാമാരികുുുമുനുുിൽേകചുുു
നിൽകുുാടതജനങുുളുടെഭഷുുുയസുരഷുുകുു്
ദവണുുിതേുവരതുുികുുുനുുവകുപുു്ജീവനകുുാ
ടരഅഭിനദുുികുുുനുുതായംുമതനുുുിേറഞുുു.
11ഇനങുുളഉളടപുുടുു500രുേവിെയുളുു
കിറുുാണുേദുുതിതേുകാരംടോതുവിതരണ
ദകതദുുുങുുളവഴിജനങുുളകുു്െഭയുമാകുുുനുു
ത.ുആേയുഘടുുതുുിൽഅദനുുുയാേയകാരഡുെമ
കളകുുാണുകിറു്ുെഭികുുുക.27നുമുനപുമറുുു
വിഭാഗങുുളകുുുംകിറുു്െഭയുമാകുുും.വി.ടക.
തേുശാനുു്എംഎൽഎമുഖയുാതിഥിയായചെ
ങുുിൽടഡേയുുടുുിദമയരരാഖിരവികുമാര,വാ
രഡുകൗണസിെരകാഞുുിരംോറരവി,ഭ
ഷുുുയവകുപു്ുടസതകുടുുറിേി.ദവണുദോോൽ,
ഭഷുുുയവകുപു്ുഡയറകറുുുരഹരിതവി.കുമാര,
ജിലുുാസതലുുഓഫിസരജെജറാണിതുെ
ങുുിയവരംുേടകുുടുതുുു.

ഓണക്്ാലലത്്സൗജനയ്ഭക്്്യസാധനങ്്ള്ലടസംസ്്ാനതലവിതരകോതഘ്ാടനംഭക്്്യ
െനത്്്ിപി.തികോത്്െൻ,സാംസക്ാരികവക്പ്്്െനത്്്ികടകംപള്്ിസ്കരനദ്്്ൻഎന്്ിവർതിര്
വനത്്പ്രത്്്നിർവഹിക്്്ന്്്.

സലോദരിമയമൊന്്്,മാതാപിതാക്്ൾക്്്ം
വിഷംമൊട്ത്്്,യ്വാവ്കസ്്്്ഡിയിൽ
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
കാസരദോഡ:ുബളാൽുുഅരികുുലുുിടെഓെി
കുുൽുുടബനുുിയുടെമകളുുആനദമരിയു
ടെ(16)മരണംടൊെോതകം.ഐസ്തകുീ
മിൽുുവിഷംകെരുുതുുികുടംുബടതുുമുഴുവ
നുുടൊലുുാനുു തശുമിചുുമുതുുസദോേരനുു
ആൽുുബിനുുടബനുുി(22) ടവളുുരികുുുണുു്
ടോെീസ്കസുുുുഡിയിൽുു.േിതാവുടബനുുി,
മാതാവുടബസിഎനുുിവരംുവിഷംകെര
തുുിയഐസ്തകുീംകഴിചുു് ചികിതുുയിൊ
ണ.ുടബനുുിഅതീവഗുരുതരനിെയിൽുുകാ
ഞുുങുുാടുജിലുുാആശുേതതുിയിലംുമാതാ
വു ടബസി കണുുുരുു മിംസിലുമാണു ചികി
തുുയിൽുുകഴിയുനുുത.ു
മേയുവംുകചുുാവംുഉേദോഗികുുുനുുതേു
കുതകുുാരനാണുആൽുുബിനുു.േളിതുവിഭാ
ഗതുുിൽടപുുടുുയുവതിയുമായിആൽബിനു
അടുപുുമുണുുായിരുനുുതുസദോേരിആന
ദമരികു്ുഅറിയാമായിരുനുുു.കുൊടതആ
ന ദമരിദോടംു ആൽുുബിനുു ദൊശമായി
ടേരുമാറിയിരുനുുു.ഇടതലുുാംമാതാേിതാ
കുുദോടുേറയുടമനുുസംശയംമുെംഐ
സ്തകുീമിൽുുവിഷംകെരുുതുുിടയനുുാണുസം

ശയികുുുനുുത.ുആൽുുബിടന ഇനുുടെ രാ
തതുിവീടുുിൽുുനിനുുുംടോെീസ്കസുുുുഡിയി
ടെടുതുുു.കാഞുുങുുാടുഡിതവഎസേ്ി
യുടെദനതുതവുതുുിലുളുുഅദനുവഷണസം
ഘമാണു ദകസദനുവഷികുുുനുുത.ു ദൊേയും
ടചയുുെിൽുുആൽുുബിനുുകുറുുംസമുുതിചുുതാ
യിസുചനയുണു്ു.
വീടുുുകാടരഒനുുാടകവകവരുതുുുകയാ
യിരുനുുുയുവാവിടുുു െഷുുുയടമനുുുകരു
തുനുുു.ഐസ്തകുീംകഴിചുുതനികുുുംദേഹാ
സവുാസുുുയംഉടണുുനുു്ആൽുുബിനുുേറഞുുി

രുനുുു.തുെരുുനു്ുചികിതുുദതടുക
യംുടചയതുിരുനുുു.എനുുാൽുുആ
ൽുുബിനുവിഷംഅകതുുുടചനുു
തിടുുുെഷുുണങുുളിടലുുനു്ുദോ
കറുുുരുുമാരുുദനരടതുുതടനുുടവളി
ടപുുടുതുുി.
ഒരാഴചു മുമുു് വീടുുിലുണുുാകുുി
യഐസ്തകുീംഅനുുുതടനുുആ
നദമരിയംുടബനുുിയംുധാരാളം
കഴിചുുു. ആൽുുബിനംു മാതാവു
ടബസിയംുതഫുിഡജുിൽുുവചുുദശ
ഷംേിദറുുേിവസമാണുകഴിചുുത.ു

അനുുുമുതൽുുതടനുുആനദമരികു്ുഛരുുദുുി
യംുവയറിളകുുവംുതുെങുുി.എനുുാൽുുഅ
തുഐസ്തകുീംകഴിചുുതുടൊണുുാടണനു്ുമ
നസിൊയിലുു.കടുുനുുചായയംുടചറുനാരാ
ങുുാനീരംുരണുുുേിവസംകഴിചുുു.എനുുാൽുു
ഛരുുദുുിയംുവയറിളകുുവംുകെശൊയിതുെ
രുുനുുു.തുെരുുനുുാണുടചറുപുഴയിടെസവുകാ
രയുആശുേതതുിയിൽുുതേുദവശിപുുിചുുത.ുഇതി
നിടെടബനുുികുുുംഅസുഖംതുെങുുി.ചി
കിതുുയകുുുിെയിൽുുആനദമരികു്ുമഞുുപുുി
തുും േിെിടേടുകയംു ഓഗസുു്ുു അചുുിനു

തവകീടു്ുഅഞുുുമണിദോടെമരണടപുുടു
കയുമായിരുനുുു.
ഓഗസു്ുുുആറിനുടബനുുിയുടെനിെഗുരു
തരമാവുകയംുേയുുനുുുരിടെസവുകാരയുആ
ശുേതതുിയിൽുു തേുദവശിപുുികുുുകയംു ടച
യതു.ുഇവിടെനിനുുും ദോഗകാരണം ഭ
ഷുുുയവിഷബാധമുെമാടണനുു്കടണുുതുുി
യിരുനുുു.േിനുുീടുകണുുുരുുചാെയിടെമിം
സ് ആശുേതതുിയിലംു അവിടെ നിനുുും
ദൊഴിദകുുടുമിംസിദെകുുുംമാറുുി.ടബനുുി
യുടെകിഡനുിയുടെതേുവരുുതുുനംനിെചുുി
ടുുുണുു്. ദോധം തിരിചുുു കിടുുിയിടുുിലുു. തുെ
രുുനുുാണുകാഞുുങുുാടുജിലുുാആശുേതതുി
യിദെകു്ുടൊണുുുവനുുത.ു
ആനദമരിയുടെമടറുുരുസദോേരനുു
ബിബിനുുടബനുുിതാമരദശരിടസമിനാരി
യിൽുുതവേികവിേയുാരഥിയാണ.ുകാഞുു
ങുുാടു ഡിതവഎസേ്ി എം.േി. വിദൊദു
കുമാരുു,ടവളുുരികുുുണു്ുസരുുകുുിളുുഇനുുസ്
ടേകറുുുരുുദതുേംസേനനുു,എസഐ്തശുീോസ്
പുതുുുരുുഎനുുിവരുടെദനതുതവുതുുിലുളുു
സംഘമാണുദകസ്അദനുവഷികുുുനുുതു.

സവ്പന്യക്്്്ംസസയത്ലവിക്്്ം
ജാമയ്ംനിഷേധിച്്്;
കസ്്്്ംസിസ്്്വാദംഅംഗീകരിച്്്
ടൊചുുി:സവുരുുണകുുെതുുുമായിബനുുടപുുടുുകസുുുുംസ്ദകസി
ൽുുതേുതികളായസവുപനുസുദരഷിനംുടസയതുെവികുുുംസാ
മുുതുുികകുറുുകുതയുദൊെതിജാമയുംനിദഷധിചുുു.കഴിഞുുേി
വസംകസുുുുംസ്ഇവരുടെജാമയുാദേഷുുഎതിരുുതു്ുസവുീകരിചുു
നിെോടുഅംഗീകരിചുുുടൊണു്ുനിെവിലുളുുസാഹചരയുതുുി
ൽുുതേുതികളുുകു്ുജാമയുംനൽുുകാനാവിടലുുനു്ുദൊെതിഅറി
യിചുുു.
നിയമവിരുദുുമായിവയുാവസായികഅെിസുുാനതുുിലുളുു
കളുുകുുെതുുാണുതേുതികളുുനെതുുിവനുുത.ുേെരുുദചരുുനു്ുേ
ണംസവുരുേിചു്ുഹവാെവഴിവിദേശതു്ുഎതുുിചു്ുസവുരുുണം
കെതുുുകയായിരുനുുു.രാജയുാനുുരതെതുുിൽുുവെിയബനുു
മുളുുവരാണുതേുതികളുു.അതുടൊണുുുതടനുുവിദേശതുുു
ളുുതേുതികളുുേിെിയിൊകംുവടരജാമയുംഅനുവേികുുരുതു
എനുുായിരുനുുുകസുുുുംസിടുുുആവശയും.
അദതസമയംസംജുഉളുുപുുടെമുനുുുദേരുുതഹദകുുെതി
യിൽുുജാമയുഹരുുജിനൽുുകിയിടുുുളുുതിനാൽുുഅതിൽുുവിധിവ
രുനുുമുറയകുു്ു17നുേരിഗണികുുാടമനു്ുദൊെതിനിെോടെ
ടുതുുു.ദനരടതുുസവുപനുഉളുുപുുടെയുളുുതേുതികളുടെജാമയുാ
ദേഷുുഎനുുഐഎദൊെതിയംുതളുുിയിരുനുുു.സവുപനു
യടുകുുതിടരതേുഥമദുഷുുുയാടതളിവുടണുുനുുനിരീഷുുണദതുു
ടെയായിരുനുുുഎനുുഐഎദൊെതിജാമയുംനിദഷധിചുുിരി
കുുുനുുത.ു

കോ.ആശയക്്്്ത്ടരാം:
ഹൈകക്്ടതി
ടൊചുുി:തശുീചിതുുിരതിരുനാളുുഇനുുസുുുുിറുുുയുടു്ുദോരുുടമഡികുു
ൽുുസയനുുസസ്ആനുുഡുടെകുദൊളജിയുടെഡയറകറുുുറായി
ദോ.ആശകിദോറിനുതുെരാം.കാൊവധിനീടുുിയതുദസുുുു
ടചയതുുളളദകതദുുുഅഡമുിനിസദ്തുെറുുീവുതതുെബയുുണൽുുവിധി
തഹദകുുെതിറദു്ുടചയതു.ുഇദോടെ2025വടരആശ
കിദോറിനുതശുീചിതതുഡയറകുുരുുആയിതുെരാനാ
വംു.
അവധിറദുുാകുുിഉെനുുതിരിടകദോെിയി
ൽുുതേുദവശികുുുടമനു്ുആശകിദോരുുവയു
കുുമാകുുി.ഇനുുസുുുുിറുുുയുടു്ുദോഡിയാണു
ദോ.ആശകിദോറിടനഡയറകറുുുരുു
സുുാനതു്ുതുെരാനുുദനരദതുുഅനുവേി
ചുുത.ുഎനുുാൽുുദകതദുുുമതനുുുിസഭയുടെഅം
ഗീകാരമിടലുുനു്ുചുണുുികുുാടുുിശാസത്തുസാ
ദകുുതികമതനുുുാെയംഉതുുരവുതെഞുുു.

മത്്ായിയ്നടമരണം:നൊലീസിന്
ഹൈകക്്ടതിയ്നടവിമര്്ശo
ടൊചുുി:േതുുനംതിടുുചിറുുാറുുിൽുുഫാംഉെമമതുുായിഎ
കതുസസ്കസുുുുഡിയിൽദുരുഹസാഹചരയുതുുിൽുുമരി
ചുുസംഭവതുുിൽുുടോെീസിടനതിടരതഹദകുുെതിയു
ടെരുഷുുവിമരുുശനം.
ദുരുഹത നിറഞുുഈ സംഭവതുുിൽുു എനുു്അെി
സുുാനതുുിൊണുആതുുഹതയുയകുു്ുദകടസടുതുു
ടതനു്ുദൊെതികു്ുമനസിൊകുനുുിലുു.ഈസം
ഭവടതുുപുുറുുിദൊെതികു്ുേതുുനംതിടുുജിലുുാ
ടോെീസ്ദമധാവിവിശേീകരണംനൽുുക
ണടമനുുുംതഹദകുുെതിഉതുുരവിടുുു.
സിബിഐ അദനുവഷണം ആവശയു
ടപുുടുു്മരിചുുമതുുായിയുടെഭാരയുതഹ
ദകുുെതിയിൽുുസമരുുപുുിചുുഹരുുജിേരിഗ
ണികുുുദപുുഴാണുതഹദകുുെതിയുടെ
ഉതുുരവ.ു

വടക്്ാഞച്്രിലൈഫ്മിഷന്്പദ്്തിയിലം്
ശിവശങ്്റിന്്്ഇടനപടല്്
ടൊചുുി:വെകുുാദചുുരിയിടെതെഫുമിഷനുുേദുുതിയിൽുുമുഖയുമ
തനുുുിയുടെമുനുുതേുിനുുസിപുുൽടസതകുടുുറിഎം.ശിവശകുുറിടുുുഇെ
ടേെലുണുുായതിനുടതളിവുകളുുപുറതു്ു.തദദുുശഭരണടസതകുടുുറി
കു്ുകുറിപുുുംകരാറംുശിവശകുുരുുഅയചുുുഎനുുതിടുുുടതളിവുക
ളാണുപുറതുുുവനുുത.ു
2019ജുതെ19നാണുമുഖയുമതനുുുിയുടെതേുിനുുസിപുുൽടസതകുടുു
റിയായിരുനുുഎം.ശിവശകുുരുുതദദുുശസവുയംഭരണവകുപു്ുഅഡീ
ഷണൽുുചീഫുടസതകുടുുറിെി.ടക.ദോസിനുകുറിപു്ുനൽുുകിയത.ുമു
ഖയുമതനുുുിയുടെയുഎഇസദുുരുുശനദവളയിലുണുുാകുുിയധാരണ
തേുകാരംടറഡതുകുസു്ുുതേുതിനിധികളുുവീടുവയകുുുാനുുധനസഹാ
യംനൽുുകാനുുസനുുദുുതതേുകെിപുുിചുുിടുുുണു്ു.കരാറിടോപുുിൊനുുയു
എഇരാജകുടംുബാംഗംഎതുുുനുുു.അതുടൊണു്ുതടനുുകുറിപുുി
ടൊപുുംവചുുിരികുുുനുുകരടുകരാരുുഒരുേിവസംടൊണു്ുതടനുുനി
യമവകുപുുിടനടൊണുു്േരിദോധിപുുിചുു്നൽുുകണടമനുുായിരു
നുുുഉളുുെകുും.

തുെരുുനു്ുടസഷുുനുുവഴിഫയൽുുഅയയകുുുാടത
ജുൊയു11നുുതദദുുശവകുപു്ുഅഡീഷണൽുുചീഫു
ടസതകുടുുറി ദനരിടുു് ഫയൽുു നിയമ ടസതകുടുുറികുു്
തകമാറി.വിദേശരംഗടതുുസംഘെനയുമായു
ളുുേകുുാളിതുുതുുിനുദവണുുിയുളുുകരടുകരാരുു
ദവഗതുുിൽുുേരിദോധിചുു്നിയമടസതകുടുുറിഅ
നുു്മുനുുുമണികുു്മുമുുുതടനുുഫയൽുുമെകുുിന
ൽുുകി.കരാരുുഒപുുിടംുമുമുുുനയേരമായതീരുമാ
നംദവണടമനുുുംനിയമടസതകുടുുറിഫയെിൽുുകു
റിചുുിരുനുുു.നിയമവകുപു്ുേരിദോധിചുുകരാരുുത
ദദുുശവകുപുു്അഡീഷണൽുുചീഫുടസതകുടുുറിഅ
നുു്തടനുുശിവശകുുറിനുമെകുുുകയംുടചയതു.ുഇതിനുദശഷമാ
ണുകരാറിടോപുുിടുനുുത.ു
കരാറുമായിബനുുടപുുടുുനീകുുങുുളാരംഭികുുുനുുതുഎം.ശിവശ
കുുറിടുുുകുറിദപുുടെയാടണനു്ുതദദുുശഭരണവകുപു്ുസുുിരീകരി

കുുുനുുുണു്ു.എനുുാൽുുനിയമവകുപു്ുഅംഗീകരിചു്ുനൽുുകിയകരാ
റിൽുുേിനുുീടുമാറുുംവരുതുുിടയനുുുംസംശയികുുുനുുുണുു്.സംശ
യംബെടപുുടുുദോടെതെഫുമിഷനുുവകുപുുിടെഉദേുോഗസുുരുുആ
ശകുുയിൊണ.ു

കോക്ഡൗൺ:കോസ്്്്ൽ,
കോഡജ്്വാടകയിനത്്ിൽഇളവ്
തിരുവനനുുപുരം:ദോകഡുൗണസമയതു്ുദോസുുുുലുകളി
ലംുദോഡജുുകളിലംുതാമസികുുാതുുവിേയുാരഥികളകുുും
വയുകുുികളകുുുംവാെകയിനതുുിൽഇളവുനൽകാനചീഫു
ടസതകുടുുറിയുടെഉതുുരവ.ുദോകുഡൗണതുെങുുിയമാരചു്ു
23മുതൽഒരുമാസദതുുകു്ുദോസുുുുൽഫീസുകളഈൊകുു
രുടതനുുാണുനിരദദുുശം.
അതിനുദശഷമുളുുമാസങുുളിൽതുെരചുുയായിതാമസി
കുുാതുുവരിൽനിനുുും50ശതമാനംവാെകയീൊകുുാം.കുറചു്ു
േിവസംമാതതുംതാമസിചുുവരിൽനിനു്ുനിെവിടെതേുതിേിന
നിരകു്ുഅനുസരിചു്ുവാെകഈൊകുുാം.2015ടെദുരനുുനി
വാരണചടുുതുുിടെവകുപു്ു20(3)അനുസരിചുുാണുസംസുുാ
നദുരനുുനിവാരണഅദോറിറുുിഎകസുികയുുടുുീവുകമുുിറുുി
അധയുഷുുനായചീഫുടസതകുടുുറിഉതുുരവിറകുുിയത.ു

സവ്ാതനത്്്്യദിനം:മ്ഖയ്മനത്്്ി
പതാകഉയരത്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:സവുാതതനുുുുയ േി
നാദോഷേരിോെികളുടെഭാഗ
മായി15നുരാവിടെഒമുുതിനു
തിരുവനനുുപുരം ടസനതെു
ൽദസുുുുഡിയതുുിൽമുഖയുമ
തനുുുി േിണറായിവിജയന
ദേശീയേതാകഉയരതുുും.
വിവിധസായുധദസനാവി
ഭാഗങുുളുടെയംു സായുധരലുുാ
തുുമറു്ുദസനാവിഭാഗങുുളുടെയംു
എനസിസിതുെങുുിയവിഭാഗങുു
ളുടെയംുഅഭിവാേയുംമുഖയുമതനുുുി
സവുീകരികുുും.

തുെരനു്ുമുഖയുമതനുുുിസവുാതതനുുുുയ
േിനസദദുുശംനൽകംു.മുനവര
ഷങുുളിദെതു ദോടെ ഭാര
തീയ വായുദസന ടഹെി
ദൊപറുുുറിൽപുഷേ്വുഷുുി
നെതുുും. േദരഡിനുദശ
ഷംടോെീസ്ഓരകുുസത്െു
അവതരിപുുികുുുനുു ദേശഭ

കുുിഗാനങുുള.ടൊവിഡുവയുാ
േനതുുിടുുു േശുുാതുുെതുുിൽ
സവുാതതനുുുുയേിനാദോഷേരിോെി
കളിൽടോതുജനങുുളകു്ുതേുദവ
ശനമിലുു.

നഴ്സിങ്സീറ്്്20%വര്്ധിപ്്ിക്്ണം:ഉമ്്ന്്ചാണ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:നഴുസിങുബിരു
േേഠനതുുിനുനിെവിലുളുുസീറുുി
ടുുു11മെങു്ുഅദേഷുുകളുുവനുുി
രികുുുനുുസാഹചരയുതുുിൽുു20ശ
തമാനംനഴുസിങുസീറുു്കുടുുണം
എനുുാവശയുടപുുടുു്മുനുുമുഖയുതനുുുിഉ
മുുനുു ചാണുുി മുഖയുമതനുുുികുുു ക
തുുുനൽകി.
നഴസുിങു ബിരുേേഠനതുുിനു
ഇതുുവണ എഴുേതിനായിരതുുിദെടറ
കുടുുികളാണുഅദേഷുുിചുുിരികുുുനുുത.ുഎ
നുുാൽുു6,265സീറുുുകളുുമാതതുദമയുളുുു.മു
നുുവരുുഷങുുളിൽുുനടലുുരുശതമാനംകുടുുി

കളുു ദകരളതുുിനുപുറതുുു
ദോയി േഠികുുുകയായിരു
നുുുേതിവ.ുഇതുുവണടൊ
വിഡുമുെംകുടുുികളുുകു്ുപുറ
തുുുദോയി േഠികുുാനുു ബു
ദുുിമുടുുാണ.ു ആരുുടസു് ആ
നുുഡുസയനുുസ,്എനുുജിനീയ
റിങുദൊഴസുുകളുുകുു്ഇതുു
വണ20ശതമാനംസീറു്ുകുടുുി

യ മാതുകയിൽുുനഴസുിങുസീറുുുകളുടെഎ
ണുുവംു സരുുകുുാരിനു കുടുുാവുനുുദതയു
ളുുു.ഇതിനുതേുദതുയകസാമുുതുുികബാധയു
തഉണുുാകിടലുുനു്ുഅറിയുനുുു.

127സവുാതശുയദൊളജുകളംു6സരുുകുുാ
രുുദൊളജുകളുമാണുദകരളതുുിലുളുുത.ു
സവുാതശുയദൊളജുകളിടെ50ശതമാനം
സീറു്ുസരുുകുുാരിനാണ.ുദകരളടതുുവെിയ
ദോതിൽുുശാകുുീകരിചുുടോഴിൽുുദമഖെ
യാണുനഴസുിങ.ുവിദേശതുു്മെയാളിന
ഴമുാരുുകുുുനലുുഡിമാനുുഡുമുണുു്.െഷുുകുു
ണകുുിനുമെയാളികുടുുികളംുഅവരുടെ
കുടംുബങുുളംുനഴസുിങുദോെിയിലുടെ
വെിയപുദോഗതിതകവരിചുുിടുുുണുു്.ടേ
ണുുകുടുുികളുുകുു്സുരഷുുിതമായികെനുുു
ടചലുുാവുനുുടോഴിൽദമഖെകുെിയാണി
ടതനു്ുഉമുുനുുചാണുുിചുണുുികുുാടുുി.

സവ്ര്്ണാഭരണമൊത്്വിൽപനശാലയിൽ്്മെയഡ്;്
നാല്കിലലാലോളംസവ്ര്്ണംപിടിമച്്ട്ത്്്
ദൊഴിദുകുട:ു തിരുവനനുുപുരം
സവുരുുണകുുെതുുുദകസുമായിബ
നുുടപുുടു്ുദൊഴിദകുുടു്ുസവുരുുണാഭ
രണടൊതുു വിൽേനശാെയിൽുു
കസുുുുംസ് തേുിവുുുീവുവിഭാഗംനെ
തുുിയടറയഡുിൽുുകണകുുിൽുുടപുു
ൊതുുമുനുുുകിദോ820തഗുാംസവു
രുുണാഭരണങുുളുുേിെിടചുുടുതുുു.
ോളയംഎംഎംഅെി ദോഡു
സിേി ബസാറിടെ മറീന ദോ
ളുുഡിൽുുനെതുുിയടറയഡുിൊണു
ഒരുദൊെി89െഷുുംരുേവിെവ
രുനുു കണകുുിൽുുടപുുൊതുു സവു
രുുണംേിെിടചുുടുതുുത.ു ദരഖകളി
ലുുാതുു സവുരുുണമാണു േിെിടചുുടു
തുുത.ുഇനുുടെരാവിടെേദതുു
കാദോടെ ആരംഭിചുു ടറയഡുു
തവകീടുു്നാലുമണിദോടെയാണുഅവ
സാനിചുുത.ുഇവരുടെതടനുുസവുരുുണാഭര

ണനിരമാണയുണിറുുിലംുകസുുുുംസ്സം
ഘംടറയഡുുനെതുുി.ദോവിദുുപുരടതുു

യുണിറുുിൊണു ടറയഡുു നെ
തുുിയത.ു അവിടെ നിനുു് ഒ
നുുും േിെിടചുുടുതുുിടുുിലുു. ഒരാ
ടളകസുുുുഡിയിൽുുഎടുതുുതാ
യംുസുചനയുണു്ു.
തിരുവനനുുപുരം സവുരുുണ
കുുെതുുുദകസുമായി ബനുു
ടപുുടു്ുസംസുുാനതുുിടുുുവിവി
ധഭാഗങുുളിൽുുനെതുുുനുുടറ
യഡുിടുുുഭാഗമായിരുനുുുടറ
യഡു.ുദൊേയുംടചയുുെിനിടെക
സുുുുംസിനുെഭിചുുവിവരങുുളുടെ
അെിസുുാനതുുിൊണു ടറ
യഡു.ുവരംുേിവസങുുളിലംുടറ
യഡുുകളുുതുെരുടമനുുാണുെ
ഭികുുുനുുസുചന.കസുുുുംസ്അ
സിസുുുുു്ുുകമുുീഷണരുുഎനുു.എ

സ.്ദേവിടുുുദേുതവുതുുിൊയിരുനുുുടറ
യഡു.ു

ജീവനക്്ാരന്്്പിതാവിന്നൊവിഡ,്ഹൈകക്്ടതികൊപ്്ിവിഭാഗംഅടച്്്
ടൊചുുി: ദകരളതഹദുകുെതിയിടെ
ദൊപുുിടസകുഷനഅെചുുു.ഈവിഭാ
ഗതുുിടെഒരുജീവനകുുാരടുുുേിതാ
വിനുടൊവുുാഴചുടൊവിഡുസുുിരീക
രിചുുിരുനുുു. ജീവനകുുാരനബുധനാ
ഴചുയംുഓഫിസിൽഡയുുടുുികുു്എതുുി
യിരുനുുു.ഇനുുടെയാണുേിതാവിനു

ടൊവിഡു സുുിരീകരിചുുതായി അറി
യിചുുത.ു
ഇനുുടെമുതൽജീവനകുുാരനകവുാ
റതുുുനിൽ തേുദവശിചുുിരികുുുകയാ
ണ.ുഇദതതുുുെരനുുാണുദൊപുുിടസ
ഷുുനഅെചുുുപുടുുിയത.ുഅഭിഭാഷക
രംുഗുമസത്നമാരംുദൊെതിഉതുുര

വുകളുടെ േകരടപുുടുകുുാനഎതുുു
നുുവിഭാഗമാണുഇത.ു
ഈവിഭാഗവംുഫയെിങുടസകുഷ
നുമായിദനരിടുുുബനുുമുണുു്.ജീവന
കുുാരന കവുാറതുുുനിൽ ദോയദോ
ടെദൊപുുിഎടുകുുാനഎതുുിയവരേ
രിതഭുാനുുരാണ.ു

കോഴികക്്ട്എംഎംഅലികോഡിലലസിപിബസാറിലലലെ
റീനജവ്ല്്റിവർക്്്സിൽനിന്്്കസ്്്്ംസ്പിടിലച്്ട്ത്്സവ്ർ
ണം.

ചുനകുുരയകുു്ുഅനുുുയാഞജുലി
തിരുവനനുുപുരം:ബുധനാഴചുരാതതുിഅനുുരിചുുകവിയംു
ഗാനരചയിതാവുമായചുനകുുരരാമനുുകുടുുിയുടെ(84)
ഭൗതികദേഹംഇനുുടെരാവിടെ10നുതത
കുുാടുശാനുുികവാെതുുിൽടൊവിഡുദതുോ
ദടുുദൊളുുപുരുുണമായംുോെിചുു്സംസക്രി
ചുുു.
ചെങുുിൽുുഅടുതുുബനുുുകുുളുുമാതതുമാ
ണുേടകുുടുതുുത.ുരാവിടെതിരുമെയിടെ
വീടുുിൽുുദമയരുുടക.തശുീകുമാരുു,മുനുുസേ്ീകുു
രുുഎം.വിജയകുമാരുുഎനുുിവരുുആേരാഞജു
െിഅരുുപുുിചുുു.മുഖയുമതനുുുിേിണറായിവിജയ
നുു,മതനുുുിസി.രവീതദുുുനാഥ,ുതശുീകുമാരനുുത
മുുി,ബിചുുുതിരുമെ,ചെചുുിതതുഅകുുാേമി
ടചയരുുമാനുുകമൽുുഎനുുിവരുുഅനുദോചന
മറിയിചുുു.
1978ൽുുആതശുമംഎനുുചിതതുതുുിടെഅപുസരകനയുക
എനുുഗാനവുമായാണുഇദദുുഹംസിനിമരംഗദതുുകുു്വ

നുുത.ുദേവീനിനുുരുേം,അനുരാഗസവുപനുങുുളുയരുുനുുു,
സിനുുുരതിെകവുമായ,ുോതിരാതാരദമ,മുലുുവളുുികുുുെി

െിൽുു(കുയിെിടനദതുുെി)ദേവോരുപുതുുു
എനുുമനസിനതാഴുവരയിൽുു,ശയുാമദമഘദമ,
ഹുേയവനികയിടെനായികദോ,ഈനീെ
രാവിൽുുസ്ദനഹാരുുതേുനായ,ുമഞുുണിഞുു
മാമെകളുുതുെങുുിഇരുനുുുദോളംഹിറുുുഗാ
നങുുളാണുചുനകുുരരചിചുുത.ു
ആകാശവാണിഅദദുുഹതുുിടുുുധാരാളം
െളിതഗാനങുുളുുതേുദഷുുേണംടചയതുിടുുു
ണുു്.കഴിഞുുഒരാഴചുയായികരമനേിആര
എസ്ആശുേതതുിയിൽുുചികിതുുയിൊയിരു
നുുഅദദുുഹംബുധനാഴചുരാതതുി10.30ദോ
ടെമരണടപുുടുുത.ുഭാരയു:േദരതയായതകുുമുു.

മകുുളുു:ദരണുക,രാധിക,രാഗിണി.മരുമകുുളുു:സി.അ
ദോകുകുമാരുു(റിടുു.ആദോഗയുവകുപുു്)േി.െി.സജി(ടറ
യൽുദവ,മംുതബ),ടക.എസ്തശുീകുമാരുു(സിഐഎഫെുി).
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എച്്്1ബിവിസ:
ഉപാധിേകോചെ
ഇളവ്
വാഷിങടുണ:നിയപനുുുണങുുളുു
നോണുുുവരുനുുതിനുമുമുുുണുുാ
യിരുനുുനോലികളിലുുതിരിനക
പപുനവശികുുാനാനണങുുിലുുഎചു്ു
1ബിവിസയുളുുവരുുകു്ുമടങുുിനയ
തുുാനമനുുുയുഎസ.്ഇവരുനടകു
ടംുബങുുളുുകുുുംയുഎസിനലകുുു
തിരിനകനയതുുാം."വിസനിനോ
ധനംനിലവിലുുവരുനുുതിനുമു
മു്ുനചയതുുനോണുുിരുനുുനോലി
യിലുു,അനതതസത്ികയിലുുതി
രിനകപപുനവശികുുുനുുതിനു'തട
സമിനലുുനുുാണുയുഎസ്വിനേശ
കാരയുവകുപു്ുപുറതുുിറകുുിയപു
തിയമാരുുഗനിരുുനേശം.ഇനുുുയകുുാ
രകു്ുവലിയആശേുാസമാണുയു
എസ്പപുഖയുാപനം.എചു്ു-1ബിവി
സകകവശമുളുുസാനങുുതിക
വിേഗധുര,സീനിയരുുനലവലുുമാ
നനജരുുമാരുുതുടങുുിയനോലികുുാ
രുുകുുുംതിരിനകവരാം.എനുുാലുു
നകാവിഡുആഘാതതുുിലുുനിനു്ു
തിരിചുുുവരാനുളുുഅനമരികുുൻുു
സമുുദുവയുവസുുയകുു്ുഅതയുനുുാ
നപകുുിതനമനുുുളുുവരായിരികുു
ണംഇവരുു.പുതുതായിഎചു്ു1ബി
വിസഅനുവേികുുുനുുതുഈവ
രുുഷംഅവസാനംവനരനിരതുുി
വചു്ുജുണുു22നുപടുംപുഭരണകുടം
ഉതുുരവിറകുുിയിരുനുുു.മാപതുമലുു
പലനമഖലകളിലംുനിലവിലുളുു
എചു്ു-1ബിവിസകുുാനരനോലികു്ു
പപുനവശിപുുികുുുനുുതിലംുവിലകു്ു
വനുുിരുനുുു.ഇനുുുയൻവംശജകമ
ലഹാരിസിനനയുഎസ്കവ
സപ്പുസിഡു്ുുസുുാനാരഥിയാകുുി
യനഡനൊപകുറുുികുപാരടുുിയുനട
പപുഖയുാപനംവനുുതിനുപിനുുാ
നലയാണുനോണളഡുപടുംപുഭര
ണകുടംമുൻതീരുമാനംമാറുുിയ
ത.ുഇനുുുയൻവംശജരായനോടുുര
മാരിലവലിയസേുാധീനമുണു്ുനച
കനുുയിലനവരുകളുളുുകമല
യകുു്ു.ഇനുുുയൻനോടുുരമാരനോ
തുനവറിപുുബുുികുുൻപാരടുുിനൊടു
ചായുവുളുുവരായാണുകരുതുനുു
ത.ുറിപുുബുുികുുൻപാരടുുിയാണു
നോതുനവഇനുുുയാഅനുകുലനി
ലപാടുകളഎടുകുുാറുളുുതംു.
എനുുാല,കമലയുനടവരവുനോ
നടുുടുപുുിലഇനുുുയൻനോടുുരമാരു
നടതാതപുരയുങുുനളയംുബാധിനചുു
കുുാനമനുുിരിനകുുഎചു്ു1ബിവിസ
ഇളവിനുരാഷ്പടുീയമാനങുുളുമു
നണുുനു്ുവിലയിരുതുുനപുുടുനുുു.

റെകക്ഡ് ്കേസേ്ൾ; 
പര്തിദിന വർധന 66,999
നയുുഡലഹി:രാജയുതു്ുപുതുതായിനോ
വിഡുസുുിരീകരിചുുവരുനടപപുതിേിനകണ
കുുിലനറനകുുഡുവരധന.ഒരുേിവസ
തുുിനിനടനോഗംസുുിരീകരിചുുവര66,999.
ഇനോനടഇനുുുയയിനലനൊതുുംനോഗബാ
ധിതര23,96,637.മരണസംഖയു47,033.ഇ
രുപതുുിനാലുമണികുുുറിനിനടരാജയുതുുു
നോവിഡുബാധിചുുുമരിചുുതു942നപരാ
ണ.ുഇതുവനരനോഗമുകുുരായതു16.95ല
കുുതുുിനലനറനപര.ഇനപുുളചികിതുുയി
ലുളുുനോഗികള6,53,622.
പപനുുുണുുുേിവസതുുിനിനട6.33ലകുും

നകസുകളാണുരാജയുതുുുണുുായത.ുകഴി
ഞുുഒരാഴചുയിലശരാശരി58,000നക
സുകള.നോകതുുുതനനുുഏറുുവുമധികം
പുതിയനോഗബാധിതരുണുുായതുഈശ
രാശരിപപുകാരംഇനുുുയയിലാണ.ുനൊതുും
നോഗബാധിതരിലഅനമരികുുയകുുുും
പബുസീലിനംുപിനുുിലമുനുുാംസുുാന
തുുാണുഇനുുുയ.അനമരികുുയില53.60

ലകുുതുുിനലനറനോഗബാധിതര;പബുസീ
ലില31.70ലകുുവംു.ഒമുുതുലകുുംക
ടനുുറഷയുയാണുനാലാമത.ുഇനുുുയ20ല
കുുംപിനുുിടുുതുഓഗറുു്ുുഏഴിന.ു
മരണനിരകുു്1.96ശതമാനമായികുറ

ഞുുിടുുുണുു്എനുുതാണുആശേുാസം.റികുു
വറിനിരകുു്70ശതമാനംകടനുുുഎനുു
തംുആനോഗയുമപനുുുാലയതുുിനുആശേുാ
സമാകുനുുുണുു്.മഹാരാപഷുുുയംുേകുുിനണ
നുുുയൻസംസുുാനങുുളംുനോഗബാധയി
ലകുറവിലുുാനതതുടരുനുുു.12,712നക
സുകളാണുമഹാരാപഷുുുയിലപുതുതായി
കനണുുതുുിയത.ു344നപരകുടിമരിചുുു.
സംസുുാനനതുുനോഗബാധിതര5.48ല
കുുംപിനുുിടുുു.മരണസംഖയു18,650.
ഓഗറുു്ുുഎടുുിനു12,822നകസുകളറി

നപുുരടുു്നചയതുതാണുമഹാരാപഷുുുയിനല
ഏറുുവംുഉയരനുുപപുതിേിനവരധന.
സംസുുാനതുു്രണുുാമനുതുഉയരനുുപപു
തിേിനവരധനയാണുഅവസാന24മ

ണികുുുറില.3.81ലകുുംനപരാണുഇതു
വനരനോഗമുകുുരായത.ു1.26ലകുും
നോഗബാധിതരുളുുമംുകബയിലഇ
നപുുളചികിതുുയിലുളുുതു19,047നപര.
5,871പുതിയനകസുകളാണുതമി

ഴനുാടുുില.മഹാരാപഷുുുയകുുുുപിനുുിലര
ണുുാംസുുാനതുുുളുുസംസുുാനതുു്നൊ
തുുംനോഗബാധിതര3.14ലകുുമാണ.ു
119മരണംകുടി24മണികുുുറിനിനടസം
സുുാനതുുുണുുായി.ഇനോനടതമിഴക
നതുുനൊതുുംനോവിഡുമരണം5,278ല
എതുുിയിടുുുണു്ു.
9,597നകസുകളകുടികനണുുതുുിയ

ആപനുുുയിലനൊതുുംനോഗബാധിതരര
ണുുരലകുുംകടനുുു.ആപനുുുയിനലഅവ
സാനേിവസനതുുമരണസംഖയു93ആണ.ു
സംസുുാനതുുുനൊതുും2,296നപരഇതു
വനരമരിചുുിടുുുണു്ു.7,883നോഗബാധിതനര
പുതുതായികനണുുതുുിയകരണാടകയി
ലകവറസ്ബാധിതരുനടനൊതുുംഎ

ണുും1.96ലകുുംപിനുുിടുുിടുുുണു്ു.പപുതിേിന
വരധനയിലനറനകുുഡാണുസംസുുാന
തു്ു.112നപരകുടിമരിചുുനോനടമരണ
സംഖയു3,510നലതുുി.
ഡലഹിയില1.48ലകുുവംുഉതുുരപപു

നേശില1.36ലകുുവംുപശുുിമബംഗാളി
ല1.04ലകുുവംുനോഗബാധിതരാണു
ളുുത.ുബിഹാറില90,000കടനുുു.നതല
ങുുാനയില84,544.ഗുജറാതുുില74,390
നോഗബാധിതര.യുപിയിലംുപശുുിമ
ബംഗാളിലംു54നപരവീതം24മണികുുു
റിനിനടമരിചുുു.
ഡലഹിയില14നപരുനടമരണമാണു

പുതുതായിനരഖനപുുടുതുുിയത.ുഡലഹി
യിനലഇതുവനരയുളുുനോവിഡുമരണ
സംഖയു4,153.യുപിയില2230നപരംുപ
ശുുിമബംഗാളില2203നപരുമാണുകവറ
സ്ബാധിചു്ുമരിചുുിടുുുളുുത.ു18നപരുനടമര
ണംകുടിനരഖനപുുടുതുുിയഗുജറാതുുി
നലഇതുവനരയുളുുമരണസംഖയു2,713.

നെ്യ്സോപാൽദാസിന്നൊവിഡ്
മഥുര:അനൊധയുരാമനകുുപതുനിരമാണപടുറു്ുുു
അധയുകുുൻമഹനു്ുനുതയുനോപാലോസിനു
നോവിഡുസുുിരീകരിചുുു.ഓഗറുു്ുുഅഞുുിനു
അനൊധയുയിനലഭുമിപുജ-ശിലാസുുാപന
ചടങുുിലപപുധാനമപനുുുിനനരപദുുുനൊേിയുമാ
യിനവേിപങുുിടുുതാണുനുതയുനോപാലോ
സ.്ഉതുുരപപുനേശുഗവരണരആനദുുിനബ
ൻപനടുുല,മുഖയുമപനുുുിനൊഗിആേിതയുനാഥ,ു
ആരഎസഎ്സ്നമധാവിനൊഹൻഭഗവതു
എനുുിവരംുഅനുുുനവേിയിലുണുുായിരുനുുു.
അനൊധയുയിലഭുമിപുജാചടങുുുനട

കുുുനുുതിനുഏതാനംുേിവസംമുൻപുപു
നോഹിതനായിരുനുുപപുേീപുോസിനംുഡയുു
ടുുിയിലുണുുായിരുനുു14നോലീസുകാരകുുും
നോവിഡുസുുിരീകരിചുുിരുനുുു.ഇനതതുുുടര

നുു്ശകുുമായനോവിഡുപപുതിനോധനടപ
ടികളസേുീകരിചുുാണുചടങുുുനടതുുിയത.ു
നോഗംസുുിരീകരികുുുനുപുളമഥുരയിലാ

യിരുനുുുഎണപതുകാരനായമഹനുു്.അ
നദുുഹനുതുഗുരുപഗുാമിനലനമോനുുആശുപ
പതുിയിലപപുനവശിപുുിചുുിടുുുണുു്.പനിയുണുുായി
രുനുുനുതയുനോപാലോസിനനപരിനോധി
കുുാൻഒരുസംഘംനോകറുുുരമാനരഅയ
യുകുുുകയായിരുനുുുനവനുുുംഅവരപനി
കുുുമരുനുുുനലകിനയനുുുംനോവിഡുനട
റുു്ുുനോസിറുുീവാനയനുുുംമഥുരജിലുുാമജി
സന്പുടറുു്സരവാഗയുരാംമിപശുപറഞുുു.നചറി
യശേുാസതടസവംുഅനദുുഹതുുിനുണുു്.എ
നുുാല,ഗൗരവമായആനോഗയുപപുശനുങുു
നോനുുുമിനലുുനുുുംമിപശു.

മുഖയുമപനുുുിനൊഗിആേിതയുനാഥിനുുുനിര
നേശപപുകാരമാണുനമോനുുആശുപപതുിയി
ലപപുനവശിപുുിചുുത.ുമിപശുയുമായംുനമോനുു
ആശുപപതുിസിഎംഡിയുമായംുമുഖയുമപനുുുി
നോണില സംസാരിചുുു.സമീപകാലതുു്നു
തയുനോപാലോസുമായിസമുുരകുുംപുലര
തുുിയവനരകനണുുതുുാനുളുുപശുമങുുളതു
ടരുകയാനണനുുുംമിപശുവയുകുുമാകുുി.
പശുീകുഷണ്ജനുുഭുമിനയുാസ്പപുസിഡുു്ു

കുടിയാണുനുതയുനോപാലോസ.്പശുീകു
ഷണ്ജനുുാഷുുമിപപുമാണിചുു്മഥുരയിനല
പശുീകുഷണ്ജനുുസുുാനിനലതുുിയതാണു
അനദുുഹം.കഴിഞുുേിവസംരാപതുി11മുത
ലഒരുമണിവനരഭഗവതുഭവനിനലപപുതി
ഷഠ്യിലഅനദുുഹംഅഭിനഷകംനടതുുി.

അനപുുനൊനുുുംഅനദുുഹതുുിനുആനോഗയു
പപുശനുങുുനോനുുുമുണുുായിരുനുുിനലുുനുു്പശുീ
കുഷണ്ജനുുസുുാൻനസവാസൻസുുാൻ
അംഗമായനോനപശേുരനാഥുചതുരനവേി
പറഞുുു.

ബിനജപിസോടടത്്്
എംഎൽഎനയ
ഡിഎംനക
പറ്ത്്ാക്്ി
നചകനു:ുഫലതുുിലബിനജപിയിനലതുുി
കുുഴിഞുുഎംഎലഎക.ുക.നശലവനതുു
ഡിഎംനകപാരടുുിയിലനിനുുുപുറതുുാകുുി.
ഓഗറു്ുുുഅഞുുിനുസസന്പൻഡുനചയതുിരു
നുുഎംഎലഎയുനടവിശേീകരണംതുപതുി
കരമനലുുനുുുചുണുുികുുാണിചുുാണുഇനുുനല
പപുാഥമിമകാംഗതേുതുുിലനിനുുുപുറതുുാ
കുുിയത.ുപാരടുുിപപുസിഡു്ുുഎം.നക.റുുുുാലി
ൻഇതുസംബനുുിചുുുവാരതുുാകുറിപു്ുഇറ
കുുിയിടുുുണു്ു.തനുുുഅഭിഭാഷകരുമായിബ
നുുനപുുടുുുവരികയാനണനുുുംഅഭിപപുായങുു
ളപിനുുീടുപറയാനമനുുുംനശലവം.
അടുതുുിനടഡ

ലഹിയിലവചു്ു
പപുധാനമപനുുുിന
നരപദുുുനൊേിനയ
യംുബിനജപിഅ
ധയുകുുൻനജ.പി.
നഡുുനയയംുപപു
ശംസിചു്ുപശുദുു
നനടിയതാണുനശ
ലവം.ജനങുുള
ബിനജപിയില
നചരണനമനുുും
അനദുുഹംപറയു
കയുണുുായി.നച
കനുുയിനലബി
നജപിആസുുാ
നംകമലാലയം
സദുുരശിചുുഅനദുു
ഹംഡിഎംനകയി
ലകുടംുബരാപഷുുുീ
യമാനണനുുുംകു
റുുനപുുടുതുുിയിരു
നുുു.
എണപതുകളുനടഅവസാനംമുഖയുമപനുുുി

എംജിആരഅനുുരിചുുനശഷംഅണുുാഡി
എംനകജാനകിവിഭാഗതുുിലായിരുനുുുനശ
ലവം.പിനുുീടാണുഡിഎംനകയിനലതുുിയ
ത.ുപാരടുുിആസുുാനനതുുഓഫിസ്നസപകുടുു
റിയംുഎകസുികയുുടുുിവുകമുുിറുുിഅംഗവുമാ
യിരുനുുിടുുുണു്ു.രണുുുേശകതുുിനലനറകാല
മായിപാരടുുികുുുനവണുുിപപുവരതുുികുുുനുുത
നനുുപരിഗണികുുാനതയാണുനവറു്ുുുഡിസപ്ടുി
കറുു്ുനസപകുടുുറിസുുാനനതുുകു്ുനിയമനംനട
നുുനതനു്ുനശലവംആനോപികുുുനുുു.പാര
ടുുികുുകതു്ുനതരനഞുുടുപുുുനവണനമനുുും
നശലവംആവശയുനപുുടുുിരുനുുു.
ഡിഎംനകമുൻനനതാവംുതമിഴനുാടുനി

യമസഭാനഡപയുുടുുിസപ്ീകുുറുമായിരുനുുവി.
പി.നൊകരസേുാമിയംുഅടുതുുിനടബിനജ
പിയിലനചരനുുിരുനുുു.

KN-329

PS 165267
(MALAPPURAM)

PP 246392 (THRISSUR)

PN 165267 PO 165267 PP 165267 PR 165267
PT 165267 PU 165267 PV 165267 PW 165267
PX 165267 PY 165267 PZ 165267

0299 0399 1144 1419  2899 3300 4251 4286 4354  6315
6318 6536 6942 7096  7183 7479 9522 9769

0100 0446 0494 0847  0849 1344 1903 2056 2616  3541
3728 3753 4574 5052  5634 6190 6379 6519 6628  7106
7130 7159 7435 7846  7998 8010 8071 8171 8364  8915
9631 9685

0124 0314 0330 0396  0591 0739 0894 1146 1152  1160
1161 1576 1904 2098  2243 2320 2359 2542 2544  2606
2648 2749 2872 2944  2969 3002 3062 3092 3242  3275
3308 3382 3393 3462  3618 3779 3845 3882 3916  4101
4372 4407 4437 4492  4629 5003 5132 5146 5251  5397
5746 5808 6004 6029  6120 6232 6512 6612 6631  6669
6910 7031 7033 7393  7395 7611 7709 7894 8173  8396
8940 9210 9400 9426  9516 9803

0201 0238 0384 0660  0693 0697 0824 0870 0934  1115
1224 1293 1325 1383  1392 1436 1565 1643 1726  1844
1889 1899 2064 2067  2122 2126 2288 2326 2390  2441
2577 2639 2687 2709  2728 2748 2848 2855 2898  3001
3136 3166 3280 3399  3629 3686 3751 3789 3796  3964
3983 4006 4058 4090  4096 4124 4329 4367 4609  4624
4717 4736 4743 4810  4891 4924 5044 5223 5261  5409
5534 5545 5566 5622  5927 6015 6074 6197 6244  6440
6496 6565 6804 6820  6850 6994 7080 7196 7375  7497
7502 7632 7643 7692  7699 7717 7762 7919 7940  8119
8454 8509 8570 8943  8979 8980 9001 9034 9043  9163
9212 9274 9302 9376  9384 9396 9442 9548 9874  9895

PN 124709 PO 213102 PP 193535 PR 510444
(VAIKKOM) (ERNAKULAM) (PATHANAMTHITTA) (KOLLAM)

PS 553837 PT 226855 PU 518166 PV 176801
(KAYAMKULAM) (KANNUR) (VAIKKOM) (KOZHIKKODE)

PW 516542 PX 305867 PY 242931 PZ 516814
(VAIKKOM) (ADIMALY) (MALAPPURAM) (VAIKKOM)

ATGORKYBHAVAN,NEARBAKERY,JUNCTION,THIRUVANANTHAPURAM
Heldon13/08/2020

മാഞ്്ത്പാട്്ിന്്്ശരതക്ാലസന്്്യ
ഋതുനഭേങുുളായിമലയാളിമനയിലനപയതുി

റങുുിയഒരുപിടിഗാനങുുളുനടശിലപുി...അ
തായിരുനുുുചുനകുുരരാമൻകുടുുി.കവിതേുംതു
ളുമുുുനുു വരികളനുകുപുും ഹുേയഹാരിയായ
ഈണങുുളനചരനുുനപുുളചുനകുുരയുനടപാടുുു
കളഹിറുുുകളുനടപടുുികയിനലകുുുയരനുുു.ചലചുുി
പതുാസേുാേകരുനട മനസിനലകുു് നേവോരുവായി
പുതുുിറങുുിയംുകുളിരതുകിനിനുുശരതകുാല
സനുുുയയായംുഹുേയവനിയിനല ഗായകനായി
ചുനകുുര സിനിമാഗാനശാഖയിനല നിറേീപമാ
യിനതളിഞുുുകതുുി.
1978ലആപശുമംഎനുുചിപതുതുുിനല'അപസു

രകനയുക'എനുുഗാനംഎഴുതിയാണുചുനകുുര
സിനിമയിനലകുുുപപുനവശിചുുത.ുപിനുുീടുനിരവധി
ഹിറുുുകളുനടഭാഗമായി.സംഗീതസംവിധായകൻ
ശയുാമിനൊപുുമാണുകുടുതലപാടുുുകനോരുകുുിയ
ത.ുഎലുുാംമലയാളിമനസിലുുഎനുുുംപുതുുുല
ഞു്ുനിലുുകുുുനുുവരികളുു."കൗമാരപപുായം'എനുു

ചിപതുതുുിലുനടയാണുഇരുവരംുഒരുമികുുുനുുത.ു
"സിനുുുരതിലകവുമായുപുളുുികുുുയിനലനോരു
നീ..'(കുയിലിനനനതുുടി),"ധനുമാസകുുാനറുുവാ
നൊ...' (മുനുതുടുമുതുു്..), "അതുുിമരനുകുമുു
നതുുതതുുകുുിളിവനുുനലു.ു..'(പചുുനവളിചുും),"ഹു
േയവനിയിനലഗായികനൊ...'(നോടുുയംകുഞുു

ചുുൻ),"പാതിരാതാരനമസന്നഹപുകുുളഞാൻ
നോേിചുുു' (കുയിലിനന നതടി), "ശരതകുാല സ
നുുുയകുളിരതുകിനിനുുു'(എങുുനനനീമറകുുും),
"ചദുുനകുുുറിയുമായിവാസുകുതവനിയില'(ഒരു
നൊകുുുകാണാൻ)തുടങുുിയഎപതുനൊഗാനങുു
ളഈകുടുുുനകടുുിലപിറനുുു.
നാടകതുുിലുനടയായിരുനുുുചുനകുുരആേയും

ഗാനരചയിതാവിനുുുനോളഅണിഞുുത.ുനോ
ലുുംഅസീസി,മലങുുരതിയനറുുഴസു,്നോലുുംഗായ
പതുി, നകരള തിനയനറുുഴസു,് നാഷനലതിനയനറുു
ഴസു്തുടങുുിയസമിതികളകുു്നുറുകണകുുിനു
നാടകഗാനങുുളഎഴുതി.ഇതിനിനടയാണുസേു
നുുമാനൊരുനാടകസിമിതിതനനുുയാകാനമനുു്
ചുനകുുരകുു്നോനുുിയത.ു"മലയാളനാടകനവേി'
കു്ുഅനദുുഹംതുടകുുമിടുുു.പിനുുീടുആകാശവാണി
യിനലലളിതസംഗീതപാഠങുുളിലുനടനപുോതാകുു
നളആകരഷിചുുു."ഒരുതിരപിനനുുയംുതിര'എ
നുുസിനിമയിനല"നേവീനിൻരുപംഒരുശിശിര

മാസകുുുളിരരാവില',"ഒരുതിരപിനനുുയംുതിര'
എനുുീഗാനങുുളഎം.ജി.രാധാകുഷണ്നുുുഈ
ണതുുിലസുപുുരഹിറുുായി. ചുനകുുരയകുുു്ഏറുു
വംുപപുിയനപുുടുുഒരുഗാനം"ആേിവസം'എനുുസി
നിമയിനലഅപതുഹിറുുാകാതുു"പപുവാഹനമനേി
പപുവാഹനമ'എനുുഗാനവംുചുതാടുുംഎനുു’സിനി
മയിനല"വാരിധിയില തിരനോനലവഹുുിയില
പുകനോനല'എനുുഗാനവംു.അധിപൻഎനുു
ചിപതുതുുിനല"ശയുാമനമഘനമനീ'എനുുഗാനംഏ
നറഹിറുുായി.
ഗാനരചയിതാവായിനപനരടുനുതുങുുിലംുചു

നകുുരയകുുു്ഗായകനായിഅറിയാനായിരുനുുു
ആപഗുഹം.നേവരാജൻമാഷംുചുനകുുരയുനടസ
നോേരനംുസുഹുതുുുകുുളായിരുനുുു.കുടുുികുുാ
ലതുു്നകപിഎസിപരിപാടികുു്നചടുുനുുുകുനട
ചുനകുുരയംുനോകംു.നവേികളിലപാടംു.സി
നിമയിനലകുുുവനുുതിനുനശഷവംുഏതുപാടുുു
നചയതുാലംുആേയുംനകളപുുിചുുിരുനുുതുനേവരാജ

ൻമാഷിനനയാണ.ുഭാരയുയുനടമരണവംുകബ
പാസ്സരജറിയംുകഴിഞുുനോനടചലചുുിപതുഗാ
നരചനയിലനിനുുുവിടുുുനിനുുചുനകുുരനയക
വിതാരചനയിനലകുുുവഴിതിരിചുുുവിടുുതംുനേവ
രാജൻ മാഷായിരുനുുു. 2004ല അഗുുിസനുുുയ
എനുുകവിതാസമാഹാരംപപുസിദുുീകരിചുുു.
40വരഷംനീണുുകാവയുസപരയുയില പപുമുഖ

സംഗീതസംവിധായകരനുകുപുുംപപുവരതുുിചുുു.
നയശുോസ്മുതലനൊഹൻലാലംുമാളഅരവി
ദുുനംു വനര അനദുുഹതുുിനുുു വരികള പാടി.
1994വനരതുടരചുുയായിചുനകുുരപാനടുുഴുതി.
2001ലനിനനുുയംുനതടിഎനുുസിനിമയിലുനട
രണുുാംവരവംുനടതുുി.75സിനിമകളിലുുഇരു
നുുുറിനലനറപാടുുുകളുുകുു്വരികനളഴുതിയചുന
കുുരരാമൻുുകുടുുി2004ലഅഗുുിസനുുുയഎനുുക
വിതാസമാഹാരംപപുസിദുുീകരിചുുു.2015ലസം
ഗീതനാടകഅകുുാേമിയുനടഗുരുനപുശഷഠ്പുര
സക്ാരംലഭിചുുു.

രാജയ്സഭാഉപെിരനഞ്്ട്പ്്്:
സര്േയാംസം്കൽപകവാടിയം്പരെ്ികസമർപ്്ിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:രാജയുസഭാഉപതിരനുഞുടുപുുിനലഎ
ലഡിഎഫുസുുാനാരഥിഎം.വിനപുശയാംസ്കുമാറംുയു
ഡിഎഫുസുുാനാരഥിലാലവരഗീസ്കലപകവാടിയംു
നിയമസഭാനസപകുടുുറിഎസ.്വി.ഉണുുികുഷണ്ൻനായര
മുൻപാനകനാമനിരനേശപപതുികസമരപുുിചുുു.എം.പി.വീ
നരപദുുുകുമാരഅനുുരിചുുതിനനതുടരനു്ുഒഴിവുവനുുസീറുുി
നലകുുാണുനതരനഞുുടുപു്ു.മപനുുുിമാരായരാമചപദുുുൻകട
നുുപുുളുുി,നക.കുഷണ്ൻകുടുുി,സി.േിവാകരൻഎം.എല.
എ, എലഡിഎഫുകണവീനരഎ. വിജയരാഘവൻഎ
നുുിവരനപുശയാംസ്കുമാറിനൊപുുംഉണുുായിരുനുുു.പപുതി
പകുുനനതാവുരനമശുനചനുുിതുുല,നകപിസിസിഅധയു
കുുൻമുലുുപുുളുുിരാമചപദുുുൻ,നക.സി.നോസഫുഎംഎല
എഎനുുിവരലാലവരഗീസ്കലപകവാടിനയഅനുഗമി
ചുുു.മുഖയുനതരനഞുുടുപു്ുഓഫീസരടികുുാറാംമീണസനുുി

ഹിതനായിരുനുുു.
നോവിഡുമാനേണുുങുുളപാലിചുുായിരുനുുുപപതുിക

സമരപുുണം.പപതുികയംുനകടുുിവയകുുുാനുളുുപണവംുഉ
ളനപുുനടയുവിസ്കാൻനടതുുിയനശഷമാണുസേുീകരിചുു
ത.ു20മിനിടു്ുയുവിസ്കാനറിലവചു്ുഇവഅണുവിമുകുു
മാകുുിയിരുനുുു.24നാണുനോനടുുടുപു്ു.നിലവിലുളുുസാഹ
ചരയുതുുിലനപുശയാംസ്കുമാരനലുുഭുരിപകുുനതുുനടവി
ജയികുുും.നോസ്നക.മാണിപകുുതുുുളുുനകരളാനോ
ണപഗുസ്യുഡിഎഫുസുുാനാരഥികു്ുനോടുുുനചയുുുനൊഎ
നു്ുഇനിയംുവയുകുുമാകുുിയിടുുിലുു.

മൗണ്്ന്്ലാനഡ്സ്കേപ്്്
പദ്്തിഅവകോേനംചെയ്ത്
തിരുവനനുുപുരം:കജവ
കവവിധയുസംരകുുണവംു
പപുാനേശികജനതയുനടഉപ
ജീവനമാരുുഗ വികസനവംു
ലകുുുയമാകുുിയുഎൻഡിപി
നകപദുുുവനംപരിസുുിതിമ
പനുുുാലയംമുനഖനസംസുുാ
നതു്ുനടപുുാകുുുനുുമൗണുു
ൻുുലാൻഡുസന്കപു്ുപദുുതി
യുനടപുനോഗതിമുഖയുമപനുുുി
പിണറായിവിജയൻുുവിലയി
രുതുുി.
മുനുുാരുുനമഖലയിലുുഅ

ഞുുുനാടിനംുസമീപഭുവയുവ
സുുയകുുുുംനവണുുിയുളുുപ
ദുുതിയാണിത.ു2014ലുുപദുു
തിആരംഭിനചുുങുുിലംുനവണുു
പതുനവഗയിനലുുനു്ുകനണുു
തുുിയതിനനതുടരുുനുുാണു
ബനുുനപുുടുുവരുമായിമുഖയുമ
പനുുുിവീഡിനൊനോണുുഫറ
ൻുുസ്വഴിസംസാരിചുുത.ു
2015ലുുജനപപുതിനിധികളു
നടഭാഗതുുുനിനുുുണുുായ
ആശങുുകളുുകാരണംപദുു
തിനിരുുതുുിവചുുിരുനുുു.ഈ

സരുുകുുാരുുഅധികാരതുുിലുു
വനുുനശഷം2016ലുുജനങുു
ളുനടആശങുുകളുുദുരീകരി
ചു്ുവിവിധനമഖലയിലുളുുവ
രുമായിനടതുുിയകുടിയാ
നോചനയകുുുുനശഷമാണു
പദുുതിയകുു്ുവീണുുുംജീവൻുു
വചുുത.ുസംസുുാനതലപദുു
തിനരഖഅടിയനുുിരമായി
തയാറാകുുിനകപദുുുവനംപ
രിസുുിതിമപനുുുാലയതുുിനു
പതുുുേിവസതുുിനുളുുിലുു
അയകുുണനമനു്ുമുഖയുമപനുുുി
നിരുുനേശിചുുു.യുഎൻഡിപി
നകപദുുുസരുുകുുാരുുമുനഖനന
ലുുകുനുു35നോടിരുപപഗുാ
ു്ുുനഷുുനപുുടുനുുഅവസുുഒ
ഴിവാനകുുണുുതുണു്ു.വനംവ
കുപുുുംഹരിതനകരളമിഷ
നംുനചരുുനു്ുതുടരുുനടപടിക
ളുുകകനകുുളുുണം.പദുു
തിസമയബനുുിതമായിതീ
രുുകുുാൻുുആവശയുമായഇട
നപടലുുനടതുുണനമനു്ുചീ
ഫുനസപകുടുുറിനൊടുമുഖയുമ
പനുുുിനിരുുനേശിചുുു.

ബാലഭാസക്റിന്്്മരണം:
കലാഭവന്്സോബിയ്മായിസിബിഐനെളിനവട്പ്്്
തിരുവനനുുപുരം:സംഗീത
ജുുൻബാലഭാസ്കറിനുുുമ
രണവുമായിബനുുനപുുടു്ുഅ
നനുേഷണംനടതുുുനുുസിബി
ഐസംഘംഇനുുനലഅപക
ടംനടനുുസുുലതുുുംപരിസ
രപപുനേശങുുളിലംുനതളിനവടു
പു്ുനടതുുി.അപകടകതുുിലുു
ദുരുഹതആനോപിചുുുരംഗ
നതുുതുുിയകലാഭവൻുുനോ
ബിനയഅപകടസുുലതു്ുഎ
തുുിചുുാണുഅനനുേഷണസം
ഘംനിരുുണായകമായനതളി
വുനശഖരംനടതുുിയത.ു
നോബികാരുുനിരുുതുുിയി

ടുുിരുനുുനപനപുടാളുുപമുുിനുസ
മീപവംുഅപകടസുുലതുുും
മംഗലപുരംനപാലീസ്സ്നറുു
ഷനിലുമാണുപപുധാനമായംു
നതളിനവടുപു്ുനടതുുിയത.ുപ
മുുിനുസമീപംകാരുുനിരുുതുുി
വിപശുമികുുുനപുുളുുബാലഭാ
സ്കറിനുുുഇനനുുവകാരുുഒ
രുസംഘംഅടിചുുുതകരുുനതുു
നുുായിരുനുുുനോബിയുനട
നൊഴി.പമുുിനലജീവനകുുാരി

ലുുനിനുുുംസിബിഐവിവര
ങുുളുുനശഖരിചുുു.
അപകടംആസുപതുിതമാ

നണനുുനോബിയുനടനവളി
നപുുടുതുുലിലുുശാസപ്തുീയ
നതളിനവടുപുുാണുനടതുുു
നുുത.ുകപുകംപബുാഞുുിനുന
ലുുകാതുുപുതിനൊരുനൊ
ഴിയംുനോബിസിബിഐ
കുു്നലുുകി.ഇതിനുുുആധി
കാരികതയംുപരിനോധി
കുുുനുുു.രാപതുി11മണിവ
നരമാപതുനമപമുു്പപുവരുുതുുി
കുുാറുളുുുഎനുുാണുജീവന
കുുാരുുസിബിഐയകുുു്നൊ
ഴിനലുുകിയത.ുസംഭവംനട
നുുതിനുുുപിനറുുേിവസംനോ
ഡിലുുവാഹനതുുിനുുുചിലു്ു
കഷണങുുനോമനറുുകണുുിരു
നുുിനലുുനുുുംജീവനകുുാരുുപറ
ഞുുു.
ബാലഭാസ്കറിനുുുകാരുു

മംഗലപുരംനപാലീസ്നറുുുുഷ
നിലായതിനാലഅവിനടനയ
തുുികാരുുപരിനോധിചുുു.തുട
രനു്ുനോബിയിലുുനിനു്ുവയു

കുുതവരുതുുി.തിരുനന
ലുുനവലികുുുളുുയാപതുയകുുുി
നടപമുുിലകാരനിരതുുിവി
പശുമികുുുനപുുളനേശീയപാ
തയിലവചുു്ബാലഭാസ്കറംു
കുടംുബവംുസഞുുരിചുുവാ
ഹനനതുുഒരുസംഘംആ
പകുമിചുുുനവനുുുംപിൻുുഗുുാസ്
ഇരുമുു്േണുുുപനൊഗിചുുു
അടിചുുുതകരുുകുുുനുുതുതാ
ൻുുകനണുുനുുുംനോബിസി
ബിഐസംഘതുുിനുനൊഴി
നലുുകി.അതിനുനശഷംഒ
രുകിനോമീറുുരമാറിയുളുു
സുുലതുു്കുപതുിമമായിഅ
പകടംസുഷുുികുുുകയായിരു
നുുുനവനുുുമാണുനോബിയു
നടനൊഴി.
പമുുിലനിനുുുംവാഹന

നമടുതുു്നോകംു വഴിയാണു
ബാലഭാസ്കറംുകുടംുബവംു
സഞുുരിചുുവാഹനംഅപകട
തുുിലുുനപുുടുുതായികണുുത.ുഅ
വിനടവാഹനംനിരുുതുുിയ
നപുുളചിലരുുആനപുകാശിചു്ു
പാഞുുടുതുുു.കാറുമായിനവ

ഗംസുുലംവിടാൻുുആവശയു
നപുുടുുു.ഇതിനിനടനോഡിനു
അരികിലുനടരണുുുനപരുു
കബകു്ുതളുുിനോകുനുുതു
കണുുു-നോബിപറഞുുിരു
നുുു.അവിനടനവചുുാണുസേു
രുുണകുുടതു്ുനകസിനലപപുതി
യസരിതുുിനനകണുുനതനുുും
നോബിഅടുതുുിനടനവളി
നപുുടുതുുിയിരുനുുു.
അപകടസുുലതുുുംനപാ

ലീസ്നറുുുുഷനിലംുനതളിനവ
ടുതുുനശഷംനോബിനയഅ
പകുമികളിലനിനുുുംരകുുനപ
ടുുുമറഞുുുനിനുുുഎനു്ുപറ
ഞുുസുുലതുുുംഎതുുിചു്ുഅ
നനുേഷണസംഘംവിവരങുു
ളനശഖരിചുുു.അനതസമയം
വാഹനതുുിനുുുഗുുാസുകളുു
തകരുുനുുിരുനുുിനലുുനുുുംര
കുുാപപുവരുുതുുനനവളയിലുുത
ങുുളാണുഗുുാസുകളുുതക
രുുതുുനതനുുുമാണുരകുുാപപുവ
രതുുനംനടതുുിയവരഅ
നനുേഷണസംഘതുുിനുനല
കിയനമാഴി.

രാജയ്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞ്ട്പ്്ിഞെ എൽഡിഎഫ് സ്്ാ
നാർഥിഎം.വിശര്േയാംസ്ക്മാർനാമനിർശേേപരത്ിക
കകമാറന്്്്.

മനോജ് പി.,  ഡപയ്ട്്്ി ഡയറക്ടർ,



വിയോഗം

സ്മരഷ്ബാബ്
തിര്വനത്്പ്രം: വട്്ി
യ്ര്്ക്്ാവ് പര്ഭാമദ്്ിരം
വീട്്ില്് രി.ജി.സ്കരഷ്
ബാബ്(61)അത്്രിച്്്.
ഭാരയ്:കഡാ.രാജെക്്മി
ക്ഞ്്മ്് (വിേയ്ാേിരാ
ജാ കഹാമികയാകകാകള
ജ്കനമം).മക്്ള്്:രി.എ
സ്കഗാരീക്ഷണ്ന്്(ഇ
ത്്്യാട്കഡടിവി),ആര്്.
കഗാരികാ സ്കരഷ.്,
സംസക്ാരംനടത്്ി.

അഡവ്.സി.പെ.സീതാറാം
തിര്വനത്്പ്രം:മ്ന്്
തിര്വനത്്പ്രംബാര്്
അകസാസികയഷന്് പര്
സിഡണ്്്ം നഗരസഭാ
കൗണ്്സിെറ്മായിര്
ന്്അഡവ്.സി.കക.സീ
താറാം(79)അത്്രിച്്്.
വിേയ്ാര്്ത്്ിയായിരി
കക്്അകദ്്ഹംരാപട്്്ീയ
ത്്ില്്പര്കവശിച്്്.നിര
വധികപ്ടഡ്യ്ണിയന്
കള്കട കനതാവായിര്
ന്്്. വിവിധ ഭാഷകളി
ല്് പര്സംഗിക്്ാന്ള്്
അകദ്്ഹത്്ിക്്്കഴിവ്
ഏകറ പര്സിദ്്മാണ.്
സിരിഐഎം കനതാ
വായിരികക്് 1968ല്് 
അമ്്െത്്റ കൗ
ണ്്സിെറായി.മ്ന്്്ത
വണതിര്വനത്്പ്രം
ബാര്്അകസാസികയഷ
ന്് പര്സിഡണ്്ായിര്
ന്്്.തെസ്്ാനത്്്ഹ
കകക്കാടതി കബച്്്
സമരം ത്ടങ്്ിയതിന്
ച്ക്്ാന്് രിടിച്്ത്സി
താറാമാണ.് ഭാരയ്: പര്ാ
ൈ.അംബികാമണി (റി
ട്്.കരരിങ്്മ്്െഇകബ്ാ
ല്് കകാകളജ)്. മക്്ള്്:
കിരണ്്റാം(സീനിയര്്
കഷഫ)്അര്ണ്് റാം (
ടകംസ് ഓഫ് ഇത്്്യാ
കെന്്ക), കഡാ.സ
ന്്്യാറാം(കൊകകാകള
ജ,് കഗാവ). മര്മക്്ള്്:
പശ്ീകേവി, എസ.്വികനാ
ദ.്സംസക്്്ാരംഇന്്്ഉ
ച്്ക്്്12ന്മ്ട്്ത്്റഎ
സഎ്ന്്ഡിരിശമ്ശാന
ത്്ില്്.

വി.തമ്്ിെിള്്
കകാട്്യം:കകച്്രിക്്ടവ്
രാൊമ്്ടംനഗര്്കമാഹ
ന്് വില്്യില്് വി തമ്്ി
രിള്് (73)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:കബബി.മക്്ള്്:കറ
ജികമാഹന്്,രാജക്മാഹ
ന്്,പശ്ീജകമാള്്.മര്മക്്
ള്്:ഹരി,െിഞ്്്െക്്്മി,
പശ്ീജകമാള്്.

ക്ഷണ്ന്്ക്ട്്ി
ഹരിപ്്ാട:്രിൊപ്്്ഴവട
ക്്്സ്കരപദ്്്ഭവനത്്ി
ല്്ക്ഷണ്ന്്ക്ട്്ി (77)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി. ഭാരയ്: ക്ഞ്്
മ്്. മക്്ള്്: ഉഷ, ഗീത,
സ്കരപദ്്്ന്്. മര്മക്്ള്്:
െപദ്്്ന്്,അശവ്തി,രകര
തനായഅകശാകന്്.

പൊച്്്മശ്തസയ്
മ്വാറ്്്പ്ഴ:രാജീവ്നഗ
റില്് രകരതനായ രാമ
പ്രം ക്ട്്ിയാനിയില്്
മാണിയ്കട ഭാരയ് കകാ
ച്്്കപ്തസയ്(77)അത്്രി
ച്്്.എല്്ഐസിഉകേ്യാ
ഗസ്്യായിര്ന്്്. പശ്ീ
മ്െനഗരം വടക്്്കച്്
രി ക്ടം്ബാംഗമാണ.്
സംസക്ാരംഇന്്്രാവി
കെ10.30ന്മ്വാറ്്്പ്ഴ
കഹാളിമാഗിരള്്ികസ
മികത്്രിയികെ ക്ടം്
ബ കല്്റയില്്. മക്്ള്്:
സഖറിയ(തമ്്ി),ആ്്്
ണി, ഷീബ. മര്മക്്ള്്:
കടസ്്ി രതിയില്് (കരാ
ന്്ക്ന്്ം), ജീന ഞള്്
മ്്്ഴ (തീകക്ാ്യി), എ
ബിസണ് ആൊനിക്്
ല്്(രാെ).

േത്്ായിമജാസഫ്
ക്കന്ാ്ന്്ി:ൊത്്ംപ്
ഴയില്്മത്്ായികജാസ
ഫ്(ഓകസപ്്്-88)അത്്
രിച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്
രാവികെ 11.30ന് ക്
കന്ാ്ന്്ികസ്്്്കജാസ
ഫ് രള്്ി കസമികത്്രി
യില്്.�ഭാരയ്:കറാസമ്്ഏ
ത്്യാര്്കാവം്ക്ളത്്്
ക്ടം്ബാംഗം. മക്്ള്്:
അപ്്ച്്ന്്,കബബി,കമരി,
എല്്സി, കജായി (മീന
ച്്ില്്ഈസ്്്്്ബാങ്്്അര്
വിത്്്റ), സണ്്ി, ബാ
ബ,് സാബ് (കകഎ
സഎ്ഫഇ് ഈരാറ്്്കര
ട്്).മര്മക്്ള്്:കമരി,ക്
ട്്ിയമ്്,കജാസ,്സീമ,ജാ
ന്്സി,രമയ്,രകരതനായ
കബബി.

പ്ഷെ്രന്്
കെര്്ത്്െ: കഞ്്ിക്്്
ഴിപഗ്ാമരച്്ായത്്്എ
ട്്ാം വാര്്ഡില്് ക്കട്്ഴ
ത്്്പ്ഷക്രന്്(60)അ
ത്്രിച്്്. ഭാരയ്:പര്ീതി. മ
ക്്ള്്:പര്ജീഷ,ബിജീഷ.
മര്മകന്്:സ്കകഷ.്

മജാര്്ജ്്്മജാസഫ്
രറവ്ര്്:വടകക്്ക്്രമ്
റവന്്ത്ര്ത്്്കരകന
ടത്്് കജാര്്ജ്്് കജാസ
ഫ്(75)അത്്രിച്്്.കകര
ളവിഷന്്കകബിള്്ടിവി
ഓപ്്കററ്്ര്് രി.കജ. കജാ
ബിയ്കട രിതാവാണ.്
ഭാരയ്:ല്സികജാസഫ്മ
റ്്്മക്്ള്്:കജാളി,കജസ്്ി.
മര്മക്്ള്്:കജാബി,കജാ
ണ്്സണ്്,ഷീബ.

അന്്
പ്ളക്്ടവ:് കസ്്്്ആ
്്്ണീസ്യ.്രിസക്്ള്്
റിട്്.അധയ്ാരിക ൊെി
പ്രക്്ല്് ഇെഞ്്ിക്്
ല്്വീട്്ില്്കബബിആ്്്
ണിയ്കട ഭാരയ്ഐ.എ
സ.്അന്്(56)അത്്രി
ച്്്.മകന്്:അബിന്്രാ
പട്ിക്ഇെഞ്്ിക്്ല്്.സ
കഹാേരങ്്ള്്:വിെയ്ംസ്
(കജ.എം.കജപര്ിക്്്ഴസ്്
എറണാക്ളം), കൊറ
ന്്സ്ബാബ്(ഈനപര്ി
ക്്്ഴസ്്രാകറാപ്്ടി),കജ
യിംസ്(വിജയമാര്്ക്്റ്്ി
ങ)്.

പെ.വി.മജായി
രനങ്്ാട:് കകാഴ്വള്്ി
ല്്കക.വി. കജായി (74)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ത്്ി.ഭാരയ്:രകര
തയായകറാസി.മക്്ള്്:
ജാന്്സി (ബംഗള്ര)്,
ജാസമ്ിന്്. മര്മക്്ള്്:
ആക്്്ാസ് ആ്്്ണി
(ബംഗള്ര)്, എ.രി. വ
ര്്ഗീസ.്

പെ.പെ.മദവസി
പശ്ീമ്െനഗരം:അകവ്
ര്്കഹസക്്്്ള്്റിട്്കയ
ര്്ഡ്ജീവനക്്ാരന്്ക്
ട്്ാെ കക.കക. കേവസി
(80) അത്്രിച്്്. സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
ഐര്ര്് െിറയക്്്ല്് മ
ണവാളന്് രകരതയായ
അന്്ം.മക്്ള്്:കബബി,
കജായി,ആന്്്്,കജാര്്ജ.്
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മസാേന്്
അത്്ിക്്ാട:്അച്്ങ്്ാ
ടികെര്്കത്്ടത്്്കവൊ
യ്ധക്്് മകന്് കസാമ
ന്്(73)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
സതി.മകള്്:സവിത.

മവോയ്ധന്്
ൊെക്്്ടി: രരിയാരം:
രണിക്്ാകശരി കവൊ
യ്ധന്്(73)അത്്രിച്്്.�
ഭാരയ്:െപദ്്്ിക.മക്്ള്്:ര
ഞജ്,്കരജി,രജീഷ്(ദ്
ബായ)്.മര്മക്്ള്്:നിമ
രഞജ്,്രകമഷ്(കാെടി
പ്്ാക്്്ഷന്് അതിരപ്്ി
ള്്ിഎസക്ററ്്്),വീണര
ജീഷ.്

ചിദംബരന്്
കെര്്ത്്െ:രട്്ണക്്ാട്
പ്പ്്ാത്്്ച്്ിറ (ച്പര്
ത്്്)യില്് െിേംബരന്്
(74) അത്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ശയ്ാമള.മക്്ള്്:രാകജഷ,്
രഞജ്ി,രശമ്ി.മര്മക്്ള്്:
കറാഷന്ി,മധ,്േിെീപ.്

എം.പെ.ശെ്ൊശ്
ക്മരകം:രത്്്രങ്്ില്്
പ്ത്വല്് വീട്്ില്് എം.
കക. പര്കാശ് (ബാബ-്
50)അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:രാ
ധികപര്കാശ്ആെപ്്്ഴ
കണ്്ങ്്രി കരിമ്്്ംതറ
ക്ടം്ബാംഗം.മക്്ള്്:ന
യന പര്കാശ,് നിതിന്്
പര്കാശ.്സംസക്ാരംന
ടത്്ി.

സരല്്ക്ോര്്
ഇത്്ിത്്ാനം: മെക്
ന്്ം ക്രകവെില്് (ആ
ക്്ാട്്്)കസാമന്്നായര്
കടയം് ശാത്്മ്്യ്കട
യം്മകന്്സരല്്ക്മാ
ര്് (39)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരംഇന്്്കവകിട്്്
4 ന് വീട്്്വളപ്്ില്്. സ
കഹാേരി:കസാമെത.

ക്ഷണ്ന്്ക്ട്്ിനായര്്
കെര്്ത്്െ: കെര്്ത്്െ
കതക്്്ക്റ്പ്്ന്്ക്ളങ്്
രതയ്്ില്്ക്ഷണ്ന്്ക്
ട്്ിനായര്് (83) അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ര്ഗ്്ിണിയമ്്.
മക്്ള്്:ശിവക്മാര്്, പര്
സന്്ക്മാരി. മര്മക്്
ള്്:സ്ധ,ജയപര്കാശ.്

േറിയാമ്്
മാള:മടത്്്ംരടിരഞ്്ി
ക്്ാരന്്ൊക്്പ്്ക്്്ഭാ
രയ്മറിയാമ്്(85)അത്്
രിച്്്.മക്്ള്്:കജാസ,്സി
സ്്്്ര്്കറാസിെിരാജസ്്ാ
ന്്. സിസ്്്്ര്് കപ്ഗസി രാ
ൊ.ൈാേര്്: റാകൈല്് ര
ഞ്്ിക്്ാരന്്,ൈാ.ആ്്്
ണിരഞ്്ിക്്ാരന്്, കമ
ഴസ്ി, കജാണ്്സന്്, വി
ല്്സണ്്,ഷീബ.മര്മക്്
ള്്:കഡയസ്ി,കജാണ്്സ
ന്്,കജാസ,്ഷിജി

സ്മോചന
ബാല്കശ്്രി:നിര്്മ്്ല്്്ര്്
കകകതായില്് കഗാരാ
െക്്് (റിട്്. സബ് ഇ
ന്്സക്രക്്ര്്) ഭാരയ് സ്
കൊെന(55)അത്്രിച്്്.
മക്്ള്്: െിനീഷ് (ദ്ബാ
യ)്, സതീഷ് കഗാരാല്്
(ദ്ബായ)്.മര്മകള്്:അ
നശവ്ര.സകഹാേരങ്്ള്്:
സജില്്സദ്്ീപ്(ആര്്ഇ
സി), സീതാമണി (അ
ത്്ാണിക്്ല്്),സതയ്ഭാ
മ (തെക്്്ളത്്്ര്് ),ശ
ക്ത്്ളപക്ാക്്്ര്്),ശശി
കെ(ക്ന്്മംഗെം).

അബ്്്ള്്
എടവണ്്: രാെകപ്്റ്് മ
ണ്്്ങ്്ച്്ാെില്് അബ്്്
ള്്(63)അത്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:ൈാത്്ിമ(വടകശ്്രി).
മക്്ള്്: സ്കബേ, ശി
ഹാബ് സഖാൈി, സജീ
ന, സൗേത്്്, നബീല്്,
സഹ്്,ഷാഹിദ,്ശിൈാന,
ഷംെ.മര്മക്്ള്്:അബ്്്
ല്്ഗഫ്ര്്(വല്്പ്്്ഴ),ൈാ
ത്്ിമ(ഇരികവറ്്ി), അ
ബ്്്ള്് സമദ് അശറ്ൈി
(കാരക്ന്്്),ശരീഫ്ബാ
ഖവി(കാരക്ന്്്),സഹ്്
(െിറപ്്ാെം), റിയാസ(്
ഷാപ്്ിന്്ക്ന്്്), ശഹര്്
ബാന്(െിറപ്്ാെം),അ
ഫസ്ല്്(ത്റക്്ല്്).ശി
ഹാബ്(വടകശ്്രി).

ജയമോഹനന്്
മാകവെിക്്ര:സിരിഐ
എം കതകക്്മങ്്്ഴി 16-
ബിപബ്ാച്്്മ്ന്്കസപക്
ട്്റി ഭരണിക്്ാവ് കത
കക്്മങ്്്ഴിആമ്്ാടി ജ
യകമാഹനന്്(72)അത്്
രിച്്്.കട്്ച്്ിറമങ്്്ഴി330
നമ്്ര്്എസഎ്ന്്ഡിരി
ശാഖയ്കടമ്ന്്കസപക്
ട്്റിയാണ.് സംസക്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:സ്ശീെ.
മക്്ള്്:സഞജ്ീവ് (ബം
ഗള്ര)്, രാജീവ് (കെ
കന്)്,റാണി.മര്മക്്
ള്്:രശമ്ി,ധനയ്,േീരക.്

മസാേനാഥന്്.ആര്്
മാകവെിക്്ര: കരാന്്ാ
രംകതാട്്ംവാഴയില്്റിട്്.
കരാെീസ് കഹഡ് കകാ
ണ്്സ്്്്ബിള്് കസാമനാഥ
ന്്.ആര്്(69)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:സ്ജാതകസാമന്്.മ
ക്്ള്്:അര്ണ്്കസാമന്്,
അരവിദ്്്കസാമന്്.മര്മ
ക്്ള്്:കഡാ.വിേയ്ാഅര്
ണ്്,രജനിഅരവിദ്്്.

സഹമദവന്്
മ്ഹമ്്:മ്ഹമ്്വെിയവീ
ട്കവെിയകത്്്സഹകേ
വന്്(84)അത്്രിച്്്.�ഭാ
രയ്:രതന്മ്്.മക്്ള്്:ഷാ
ജി,ഗീത.മര്മക്്ള്്:ബി
ജികമാള്്,മാധവോസ.്

രതന്മ്്
മ്ഹമ്്:രാതിരപ്്ള്്ിശാ
ത്്ിഭവനില്്രകരതനാ
യബാഹ്കെയക്്്(മ്ന്്
ജില്്ാസകപ്്ഓൈീസര്്)
ഭാരയ്രതന്മ്്(74)അത്്
രിച്്്. രിഡബ്്്യ്ഡി റിട്്.
സീനിയര്്സ്പര്ണ്്ായി
ര്ന്്്. മക്്ള്്: ബി സി
ന്്്,ബി.സജീവ.്മര്മ
ക്്ള്്:കഡാ.സെീംകെല്്
പ്്ന്്,സ്നിത.

മബബി
മ്ഹമ്്: മണ്്കച്്രി ര
ച്്ായത്്് എട്്ാം വാ
ര്്ഡില്്അയ്്ന്്ക്ളങ്്
രകബബി(64)അത്്രി
ച്്്.�ഭാരയ്: കസാമിനി. മ
ക്്ള്്:ജിഷ്ണ,്നയന.
മര്മക്്ള്്:ആശ,കബ
ജ.്

മജായ്
അത്്ിക്്ാട:്ആല്്കസ
്്്റിന് കിഴക്്് ക്ര്ത്
ക്ളങ്്രഅകത്ാ്ണിമ
കന്്കജായ്(62)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്രാ
വികെ 10.30 ന് അത്്ി
ക്്ാട്കസ്്്്ആ്്്ണീസ്
രള്്ി കസമികത്്രിയി
ല്്.സകഹാേരങ്്ള്്:കപ്ഗ
യസ്ി,വിന്്സന്്,രകരത
രായകജാസ,്കമരി,െില്്ി.

ൊത്്്മ്്ക്്്ട്്ി
മമ്്ാട:് രത്്െിങ്്ല്്
കാട്്്കരായികെരകരത
നായകമപ്്ാടന്്മ്ഹമ്്
േിക്്് ഭാരയ് രാത്്്മ്്
ക്്്ട്്ി (70)അത്്രിച്്്.
മക്്ള്്: അബ്്ാസ(്പ്
ത്്നത്്ാണി), സക്്ീ
ന,ആഷിഖ.്മര്മക്്ള്്:
ആമിന(ക്ട്്ിപ്്ാറ),ഹ
സീന (ബീമ്്്ങ്്ല്്).സ
കഹാേരങ്്ള്്: ആസയ്
(മാരമംഗെം), ക്ഞ്്ി
മ്ഹമ്്ദ് (കരിത്്ാര്്),
അബ്ബക്്ര്്, രകരത
നായ ഇപബ്ാഹിം (നട്
വക്്ാട)്.

സ്ഹറ
ആല്വ: ക്ന്്കത്്രി,
കളരിക്്ല്് വീട്്ില്് ക
ബീറിക്്് ഭാരയ്സ്ഹറ
(61)അത്്രിച്്്.കബറട
ക്്ംനടത്്ി.മക്്ള്്:ഹാ
രിസ,്നവാസ.്മര്മക്്
ള്്:കൈമീനഹാരിസ്(ച്
ര്്ണ്്ിക്്ര രച്്ായത്്്
വാര്്ഡ് കമമ്്ര്്), കജ
സന്.

ഉണ്്ിക്ഷണ്ന്്
മണല്ര്്കവസ്്്്്:ഓവാട്്്
ഉണ്്ിക്ഷണ്ന്്(59)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി. ഭാരയ്:സ്മതി. മ
ക്്ള്്:അശവ്തി,അമ്്ാ
ടി.മര്മക്്ള്്:ബിജ,്കര
ഷമ്.

മജാസഫ്
മാമംഗെം:രള്്ത്്്വീ
ട്്ില്്കജാസഫ്(88)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംഇ
ന്്്കവകിട്്്4ന്മാമംഗ
െംമൗണ്്്കാര്്മ്്ല്്ര
ള്്ികസമികത്്രിയില്്.
ഭാരയ്:രകരതയായരജീ
ന കകാളരിക്്ല്്. മക്്
ള്്:കമരി,കജാര്്ജ്്്,കതാ
മസ.് മര്മക്്ള്്: കജക്്
ബ്മ്ഞ്്പ്്ിള്്ി,ആനി
യസിന്്്മാകവന,ഷി
ജിൊയികക്ാ്ടത്്്.
പെ.വി.സ്മരശന്്്നാഥന്്
കകാച്്ി: എറണാക്ളം
കകാമ്്ാറ ജംഗഷ്നില്്
കവാള്്ട്്ാസ് റിട്്. ഉകേ്യാ
ഗസ്്ന്്കക.വി.സ്കര
പദ്്്നാഥന്്(85)അത്്രി
ച്്്. സംസക്്്ാരം നട
ത്്ി. ഭാരയ്: കപ്രമെപദ്്്ി
ക. മക്്ള്്:സജിത, നി
ഷ.

പോയത്ീന്്ക്ട്്ി
തിര്രങ്്ാടി: മ്ന്്ിയ്
ര്്ആെിന്് ച്വട് കൊ 
നാരി കമായത്ീന്്ക്ട്്ി
എന്് ക്ഞ്്ിപ്് (66)
അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:ജമീെ.
മക്്ള്്: അബ്്്സെീം
(സഊേി),ഹസീന,ഹ
നീശ. മര്മക്്ള്്:ൈവാ
സ,് മ്ഹസ്ിന്്, ഖമറ്
ന്്ിസ.

േമനാജക്്ോര്്
കെമകച്്രി:തിര്വങ്്്
ര്് മാനംക്ളങ്്രയില്്
രകരതനായ ക്ഷണ്
ന്്ക്ട്്ിയ്കടമകന്് പശ്ീ
ക്ഷണ്യില്് മകനാ
ജക്്മാര്് (50)അത്്രി
ച്്്അമ്്മാധവി.�ഭാരയ്:
മീര. മക്്ള്്: രമല്്രാജ,്
ആരയ്.മര്മക്്ള്്:ഷന,്
അക്്യ. സകഹാേരന്്:
മകഹഷ.്

ഗിരിജസദാനന്്ന്്
കട്ത്്്ര്ത്്ി: വാൊ
ച്്ിറ കണ്്ംപ്ച്്യില്്
കക.രിസോനദ്്ക്്്ഭാ
രയ് ഗിരിജ സോനദ്്ന്്
(54)അത്്രിച്്്.മക്്ള്്:
ആരതി,അഖില്്.മാതാ
വ:് നളിനി. സകഹാേര
ങ്്ള്്:ഇ.കകവിജയന്്,
ഗീത.കകാട്്യംച്ങ്്ംഇ
ളംരള്്ിയില്് ക്ടം്
ബാംഗമാണ.്

ആനന്്ന്്
മ്ളയം:രകരതനായരാ
റകകതആനദ്്ന്്(51)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:തിെക.മ
ക്്ള്്: പശ്ീക്മാര്് (കരാ
െീസ)്, പശ്ീജിത്്്. മര്മ
കള്്:േിവയ്.

ഷാബിത്്്
െങ്്നാകശരി: ൈാത്്ി
മാപ്രംക്ന്്ക്്ാട്ക്ട
കകശ്്രിവീട്്ില്്സിയാേി
ക്്് മകന്് ഷാബിത്്്
(15) അത്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംഇന്്്രാവികെ
11ന് രഴയരള്്ി കബ
ര്്സ്്ാനില്്. മാതാവ:്
കഷഹന.സകഹാേരങ്്
ള്്:ഷിയാസ,്അല്്ത്്ാ
ഫ.്ഷാബിത്്്െങ്്നാ
കശരിഎസ്ബി ഹയര്്
കസക്്ന്്ഡറി രത്്ാം
ക്്ാസ്്്വിേയ്ാര്്ത്്ി.

ആന്്്ണി
കകാകമ്ാ്ടിഞ്്ാമാക്്
ല്്: കടമ്്ാട്്്രറമ്്ില്്
ആ്്്ണി(92)അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്: കമരി.മക്്ള്്:
കജാര്്ജ്്്,കജാസഫ.്മര്
മക്്ള്്:നിഷ, കവാള്്ഗ.
സംസക്ാരംഇന്്്രാവി
കെ10ന്കാര്ര്്കസ്്്്
കമരീസ് കറാസറി കേവാ
െയത്്ില്്.

ഫൈക്്്അരകരത്്ിൽ്്രരിചക്്റ്്
െികിത്്യിലായിര്ന്്യാള്്മരിച്്്
വടക്്ാകച്്രി: കറാഡ്
അരകടത്്ില്് രരി
കക്്റ്്്െികിത്്യില്്ക
ഴിഞ്്ിര്ന്്ഗ്ഹനാഥ
ന്്മരിച്്്.മങ്്ാട്കകാട്്
പ്്്റംപ്ത്്്ര്രകരത
നായ അകത്ാ്ണിയ്
കട മകന്് കജാണ്്സ
ന്്(55)അണ്മരിച്്ത.്
കഴിഞ്്10ന്കവളപ്്ാ
യ കറാഡില്്വച്്്ണ്്ാ
യകബക്്്അരകടത്്ില്്ഗ്ര്തരമായിരരികക്്
റ്്് മ്ളങ്്്ന്്ത്്്കാവ് ഗവ. കമഡിക്്ല്്കകാകളജ്
ആശ്രപത്ിയില്് െികിത്്യിൊര്ന്്്. ഇന്്കെ
പ്െര്്കച്്യാണ്മരിച്്ത.്സംസക്്്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:കപ്ഗസി.മക്്ള്്:കജാകമാന്്,കജാകമാള്്.
ചകാവിഡ്ൈാധിച്്്മരിച്്യാള്നര
മ്തശരീരംസംസക്്്രിച്്്
രറവ്ര്്: കകാവിഡ്
ബാധിച്്്മരണമടഞ്്
കകതാരംവടകക്്ച്
ള്്ിയാങ്്രവീട്്ില്്തങ്്
പ്്ക്്് മ്തകേഹംസം
സക്്്രിച്്്.ഇന്്കെഉ
ച്്കഴിഞ്്്മ്ന്്രകയാ
കടയാണ്സംസക്്്ാരം
നടന്്ത.് എതിര്്പ്്്ക
ള്്പര്തീക്്ിച്്്റവനയ്,്
കരാെീസ്ഉകേ്യാഗസ്്ര്്സ്്െത്്്ണ്്ായിര്ന്്്.
എന്്ാല്് പര്കേശവാസികള്കട യാകതാര്എതി
ര്്പ്്്ംഉണ്്ായില്്.തങ്്പ്്ക്്്സകഹാേരിപ്പത്ന്്ാ
രായമകഹഷ,്മധ്എന്്ിവര്്രിരിഇകിറ്്്ധരിച്്്
സംസക്്്ാരപക്ീയകള്് നടത്്ി. തഹസില്്ോര്്
എം.എച്്്.ഹാരീഷ,്കഡരയ്്ട്്ിതഹസില്്ോര്്,ടി.എ
ഫ.്കജാസഫ,്വികല്്ജഓ്ൈീസര്്ആര്്.കഗാരക്മാ
ര്്, സബ്്് ഇന്്സക്രക്്ര്്മാരായ എം.വി. അര്
ണ്്കേവ,് രി.ഡി. ജയക്മാര്്, പഗ്ാമരച്്ായത്്്
അംഗംആശസിത്്ില്്,കഹല്്ത്്്ഇന്്സക്രക്്ര്്
കക.ടി.സകത്ാ്ഷ,്ജ്നിയര്്കഹല്്ത്്്ഇന്്സക്ര
ക്്ര്്ഇ.ബി.ബിജ്ത്ടങ്്ിയവര്്െടങ്്്കള്്ക്്്ആ
വശയ്മായപക്മീകരണങ്്ള്്ക്്്കനത്തവ്ംനല്്കി.

െികിത്്യിലിരിനക്്മരിച്്നകാവിഡ്
ചരാഗിയ്നരസംസക്ാരംെരത്്ി
ൊെക്്്ടി: നഗരസഭ
പക്ിമികറ്ാ്റിയത്്ില്്
ആേയ്മായി കകാകറാ
ണ കരാഗിയ്കട സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.കഴി
ഞ്്േിവസംെികിത്്
യിെിരികകമരണകപ്്ട്്
കകാട്്ാറ്്് കകാകട്ാ്ക്്ാ
ട്്് രറമ്്ില്് രാമക്
ഷണ്ന്്(68)എന്്യാ
ള്കട മ്തകേഹമാണ്കകാകറാണകപ്രാകട്ാ്കകാള്്
പര്കാരംസംസക്്്രിച്്ത.്അകപ്ാ്ളആശ്രപത്ിയി
ല്്നിന്്്ൊെക്്്ടിനഗരസഭയികെആകരാഗയ്വി
ഭാഗംപര്വര്്ത്്കര്്ഏറ്്വാങ്്ിയകശഷംനഗരസ
ഭപക്ിമികറ്ാ്റിയത്്ില്്എത്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.
കഹല്്ത്്് സ്പ്്ര്് കവസര്് കരാള്് കതാമാസ,്
കഹല്്ത്്്ഇന്്സ�്കരകടര്്മാരായനിധീഷ,്രതീഷ്
എ.,എം,കറാഷന്്്വി.എ,മകനാജ്ക്മാര്്,നീധീഷ്
ടി.എസ്.ജീവനക്്ാരായനൗഷാദ,്റൈീക്്്,മനീ
ഷ്എന്്ിവര്കടകനത്തവ്ത്്ിൊണ്സംസക്്്ാരം
നടത്്ിയത.്കൊവ്്ഴെ്വീട്്ില്്ടിവികണ്്ിരിക്്്
കമ്ാ്ള്്ക്ഴഞ്്വീണഇകദ്്ഹകത്്ൊെക്്്ടിയി
ലം്രിന്്ീട്അകപ്ാ്ളആശ്രപത്ിയിലം്എത്്ി
ക്്്കയായിര്ന്്്അവികടകവച്്്ആകരാഗയ്നിെ
വഷളാവ്കയം്ശക്്മായനികമാണിയക്ടിവ
ന്്കതാകട കകാകറാണ രരികശാധന നടത്്ിയ
കപ്ാ്ഴാണ്കരാസ്്്്ീവ്ആകണന്്റിഞ്്ത.്കകാട്്ാ
റ്്് ൊയക്്ട നടത്്്ന്് ഇകദ്്ഹവ്മായി വെിയ
കതാതില്ള്്സമ്്ര്്്ക്്മ്ണ്്ായതായിരറയ്ന്്്.
നകാവിഡ്
െികിത്്യിലായിര്ന്്യാള്്മരിച്്്
കകാച്്ി:കകാവിഡ്കരാസിറ്്ീവായിഎറണാക്ളം
കമഡിക്്ല്്കകാകളജില്്െികിത്്യിൊയിര്ന്്
ആല്വതായക്്്ാട്്്കരക്ന്്്ംപ്റംമനയക്്്ര
റമ്്ില്്അബ്്്ല്്ഖാേര്്(73)മരിച്്്.മരണംകകാ
വിഡ്മ്െമാകണന്്്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്തിന് പസ്
വംആെപ്്്ഴഎന്്ഐവിൊബികെക്്യച്്്.ഇകദ്്
ഹത്്ിന്ഹ്കപ്ോഗവം്രക്്സമ്്ര്്ദ്്വം്ഉണ്്ായി
ര്ന്്്.
ഫൈക്്്അരകരം:
െികിത്്യിലായിര്ന്്
യവ്ാവ്മരിച്്്
മണ്്്ത്്ി:കബക്്്നി
യപത്്്ണം വിട്്്മതിെി
ല്് ഇടിച്്് ത്ടര്്ന്്്
കവേയ്്തിത്ണിെിടി
ച്്്രരികക്്റ്്്െികിത്്
യിൊയിര്ന്്യവ്ാവ്
മരിച്്്. മണ്്്ത്്ി കമ
ത്്ില്്വീട്്ില്് സനെി
ക്്് മകന്് അശവ്ിന്്
കമത്്ില്്(31)ആണ്മ
രിച്്ത.്ബ്ധനാഴെ്രാപത്ിരകത്ാ്കടകനല്്ങ്്രയി
ൊര്ന്്് അരകടം. ഇയാള്് സച്്രിച്്ിര്ന്്
കബക്്്നിയപത്്്ണംവിട്്്മതിെില്്ഇടിച്്്ത്ട
ര്്ന്്്കവേയ്്തിത്ണില്്ഇടിക്്്കയായിര്ന്്്.
തെയക്്്്ഗ്ര്തരരരികക്്റ്്ഇയാകളത്ശ്രികെ
സവ്കാരയ്ആശ്രപത്ിയില്്പര്കവശിപ്്ികച്്ങ്്ിലം്
ഇന്്കെമരിച്്്.ദ്ബായില്്കജാെികെയത്ിര്ന്്
അശവ്ിന്്നാട്്ില്്എത്്ികയ്ാറ്്്യിനില്്പര്കവ
ശിച്്ിരിക്്്കയായിര്ന്്്. ബ്ധനാഴെ് കവ്ാറ
ക്്്ന്്കാൊവധിപ്ര്്ത്്ീകരിച്്് ടൗണികെക്്്
കരായതായിതിരികകവര്കമ്ാ്ഴായിര്ന്്്അര
കടം.മ്തകേഹംകകാവിഡ്രരികശാധനക്്്കശഷം
കരാസ്്്്്മാര്്ട്്ംനടത്്ികവകിട്്്സംസാക്്ാരിച്്്.
ഭാരയ്: പശ്്തി.അമ്്:കകരളി.സകഹാേരി:ഓര്്മ്്.
ഫൈക്്്രാങ്്ര്്ചലാറിയിൽ്്
ഇരിച്്്യ്വാവ്മരിച്്്
തെകയാെപ്്റമ്്്:
കബക്്്ടാങ്്ര്്കൊറി
യില്് ഇടിച്്്കബക്്്
യാപത്ികനായയ്വാവ്
മരിച്്്. മറവന്്ത്ര്
ത്്് മണകെല്് കകാള
നിയില്് പര്കാശന്്
(40)ആണ്മരിച്്ത.്ഇ
ന്്കെരാവികെ11ന്മ
റവന്്ത്ര്ത്്് എ
സഎ്ന്്എല്്രിസക്്
ളിന്സമീരമായിര്ന്്്അരകടം.രാൊംകടവി
ല്്നിന്്്ച്ങ്്ംഭാഗകത്്ക്്്കബക്്ില്്കരാക്
ന്്തിനിടയില്്നിയപത്്്ണംവിട്്കബക്്്എതി
കരഗയ്ാസ്സിെിണ്്റ്കള്മായിവന്്ടാങ്്ര്്കൊ
റിയില്്ഇടിക്്്കയായിര്ന്്്.നാട്്്കാര്്കെര്്ന്്്
ഉടന്്തകന്്ഇയാകളതെകയാെപ്്റമ്്്ഗവ.ആശ്
രപത്ിയില്്എത്്ികച്്ങ്്ിലം്ജീവന്്രക്്ിക്്ാനാ
യില്്.തെകയാെപ്്റമ്്്കരാെീസ്സ്്െകത്്ത്്ി
കമല്്നടരടികള്്സവ്ീകരിച്്്.കരാസ്്്്്കമാര്്ട്്ത്്ി
നം്കകാവിഡ്രരികശാധനയക്്്്ംകശഷംമ്തകേ
ഹംബന്്്ക്്ള്്ക്്്വിട്്്നല്്കം്.ഭാരയ്:ഗിരിജ.മ
കന്്:ക്ഷണ്ജിത്്്.അമ്്:ഭാഗയ്െക്്്മി.

ടര്ഷറിതട്്ിപ്്്:ടര്തിക്ട്തൽ
തിരിമറിെരത്്ിയതായികനട്്ത്്ൽ
തിര്വനത്്പ്രം: വ
ച്്ിയ്രപട്ഷറിയിലത
ട്്ിപ്്്നടത്്ികൊടികള
തട്്ിയകകസികെപര്തി
ബിജ്ൊല ക്ട്തല
രണംതിരിമറിനടത്്ി
സവ്ത്്ംഅക്്ൗണ്്ികെ
ക്്് മാറ്്ിയതായം് ക
കണ്്ത്്ല. ഇയാള്മാ
യി അകന്വഷണസം
ഘം നടത്്ിയ കതളി
കവട്പ്്ിൊണ് ഇക്്ാ
രയ്ങ്്ളവയ്ക്്മായത.്
ഇകതക്്്റിച്്് ബാങ്്്
അക്്ൗണ്്്കള ഉള
കപ്്കട രരികോധിച്്്
വയ്ക്്ത വര്ത്്ാനാ
ണ്തീര്മാനം.
തട്്ിപ്്്നടത്്ികയട്

ത്്രണംബിജ്ൊല
ആേയ്ംപട്ഷറിഅക്്ൗ
ണ്്്കളികെക്്് മാറ്്ി.
അതിന് കശഷമാണ്
സവ്ത്്ംബാങ്്്അക്്ൗ
ണ്്ികെക്്് മാറ്്ിയത.്
ആേയ്ംപട്ഷറിഅക്്ൗ
ണ്്ികെക്്ാണ് രണം
മാറ്്ിയത് എന്്തിനാ
ലഅന്്്തട്്ിപ്്്കകണ്്

ത്്ിയില്്. ബിജ്ൊെി
കനവച്്ിയ്രസബ്പട്
ഷറിയിലം് ജില്്ാ പട്ഷ
റിയിലം്എത്്ിച്്്കത
ളികവട്ത്്്. ഒളിവില്്
കോക്ന്്തിന് മ്മ്്്
ബിജ്ൊല്്ഉകരക്്ിച്്
െിെകരഖകളം്പട്ഷറി
ക്്്സമീരത്്്നിന്്്ം
കകണ്്ത്്ി. കരമനയി
കെവീട്്ിലം്വഴയിെയി
കെ സകോേരിയ്കട
വീട്്ിലം് ബിജ്ൊെി
കനഎത്്ിച്്്.ഇവികട
നിന്്്ം കകണ്്ത്്ിയ
െിെ കരഖകളില്് തട്്ി
പ്്ികനസംബന്്ിച്്്ക്
ട്തല്്കതളിവ്കള്്െ
ഭിച്്തായി കോെീസ്
അറിയിച്്്.
സംഭവത്്ിലബിജ്

വിക്്്ഭാരയ്സിമിക്്്ം
രങ്്്കണ്്ന്് സംശയ
ത്്ിൊണ് അകന്വഷ
ണസംഘം.സിമിയ്കട
പട്ഷറിഅക്്ൗണ്്ിലം്
പ്വാറികെബാങ്്്അ
ക്്ൗണ്്ില്മാണ് തട്്ി
പ്്ില്കട െഭിച്് രണം

ബിജ്ൊല്് നികക്്രി
ച്്ിര്ന്്ത.്രണമിടരാ
ട്സംബന്്ിച്്്ബാങ്്ി
ല്് നിന്്്ം അയച്്ിര്
ന്് എസഎ്ംഎസ്സ
കദ്്ശങ്്ള്്സിമിയ്കട
കൊകബെികെയക്്്ാ
കോ െഭിച്്ിര്ന്്കത
ന്്്ം രരികോധിക്്്ം.
ഇടരാട്കള്്സിമിഅ
റിഞ്്ിര്ക്ന്എന്്ാ
ണ് അകന്വഷണ സം
ഘംകോക്്്ന്്ത.്ബാ
ങ്്ില്്നിന്്്ംവിവരങ്്
ള്്കശഖരിക്്്ം.ബിജ്
ൊെിക്്് കാറം് സവ്
ര്്ണ്്ാഭരണങ്്ളം് ജി
ല്്ാകപ്കംപബ്ാച്്്ഡി
കവഎസര്ി എം.കജ.
സ്ലൈിക്്റിക്്് കന
ത്തവ്ത്്ില്ള്് അ
കന്വഷണസംഘംരിടി
കച്്ട്ത്്്. കതളികവട്
പ്്് പ്ര്്ത്്ിയായകോ
കട ബിജ്ൊെികന ഇ
ന്്കെ കൊടതിയില്്
ഹാജരാക്്ി റിമാനഡ്
കെയത്.്
വച്്ിയ്രസബ് പട്

ഷറിയില നിന്്്ം ര
ണ്്്കൊടി75െക്്ംര്
രബിജ്ൊലതട്്ികയ
ട്ത്്്കവന്്ാണ് കക
സ.്'കമകപ്ൊ വാരത്്'
യാണ്തട്്ിപ്്്പ്റത്്്
കൊണ്്്വന്്ത.്പട്ഷറി
യിലനിന്്്വിരമിച്്ഓ
ൈീസറ്കട രാസ് കവ
ഡം് യ്സരകനയിമം്
ഉരകോഗിച്്ായിര്ന്്്
തട്്ിപ്്്.അതിനികട, വ
ച്്ിയ്ര പട്ഷറിയികെ
കവട്്ിപ്്ികനത്ടരന്്്വ
ക്പ്്് തെ അകന്വഷ
ണംനടത്്ിയസമിതി
യ്കടനിരകേശങ്്ളന
ടപ്്ിൊക്്ാന സക്ര
ഷയ്ലഓൈീസകറനിയ
മിച്്്ധനവക്പ്്്ഉത്്ര
വായി. ധനവക്പ്്ികെ
ഐ.ടിഡിവിഷനഇന
ൈരകമഷനസിസ്്്്ംഡ
യറകറ്്്രകകാശികവ
േയ്കനയാണ് നിയമിച്്
ത.്പട്ഷറികളികെകസാ
ഫറ്്്് കവയറിക്്്സ്ര
ക്്ാസംവിധാനംആ
റ്മാസത്്ിന്ള്്ില

പ്നസംഘടിപ്്ിക്്ാ
നാണ്നിരകേശം.
അകന്വഷണകമ്്ിറ്്ി

നിരകേശിച്്ത്കരാകെ
സരവീസിലനിന്്്വി
രമിക്്്ന്്വര്കടയം്
സ്്െം മാറ്ന്്വര്കട
യം് നടരടികയട്ക്്
കപ്്ട്ന്്വര്കടയം്െീ
കവട്ക്്്ന്്വര്കടയം്
രാസ് കവഡ് മരവിപ്്ി
ക്്ണം.ഇതിന്ള്്സം
വിധാനംകസാഫറ്്്്കവ
യറില ഉണ്്ാക്്ണം.
ഡാഷ് കബാരഡിലഇ
ത്സംബന്്ിച്്അകെ
രട്്്കള നലകണം.
കൊഗിനകെയ്്ാനബ
കയാകമപട്ിക്അകല്്ങ്്ി
ലആധാരഉരകയാഗി
ക്്്ന്്സംവിധാനംഉ
ണ്്ാക്്ണം. പട്ഷറി വ
ക്പ്്ികെൈങഷ്ണല,
കരരകൈാമനസ് ,കസ
കയ്്രിറ്്ിഓഡിറ്്്കളഉ
ടനനടത്്ണം.അപ്്ി
കക്്ഷന കസകയ്്രിറ്്ി
ഓഡിറ്്്ബാഹയ്ഏജന
സിക്്്നലകണം.

മേരി
അകച്്രി:ആയ്ര്്ധാര
ക്്് സമീരം ആെപ്്ാട്്്
കരാകത്്ക്്ന്് റപ്്ായി
യ്കട ഭാരയ് കമരി (85)
അത്്രിച്്്. സംസക്്്ാ
രംരീന്്ിട.്മക്്ള്് പൈ്ാ
ന്്സിസ,് കമഴസ്ി, ആ
ക്്്ാ. മര്മക്്ള്്: അ
ല്്കൈാന്്സ,കജയിംസ,്
ജിംസി.

എം.വി.ശര്ീധരന്്
തകൊര്്:മ്ളങ്്ില്്വാ
രിയത്്്എം.വി. പശ്ീധ
രന്് (57) അത്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരം നടത്്ി.
ഭാരയ്: ഉഷകേവി (ക്ട്്
ന്്ക്ളങ്്ര വാരിയം).
മക്്ള്്: അജിത്്്, അ
ഞജ്്ഷ.മര്മകന്്:സ
തീഷ.്

പൊന്്മ്്രാജന്്
മാകവെിക്്ര: കറ്്ാനം
കാട്്്മ്ക്്ില്്രാജനിെ
യത്്ില്്വി.ടിരാജന്്ക്
ട്്ിയ്കട ഭാരയ് കരാന്്മ്്
രാജന്് (84)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംഇന്്്ഉച്്ക
ഴിഞ്്്2ന്കസ്്്്സ്്്്ീൈ
ന്്സ് ഓര്്ത്്കഡാകസ്്
രള്്ിയില്്.മക്്ള്്:കഡാ.
സ്കരഷ് രാജന്്, രാകജ
ഷ്രാജന്്,ബികജഷ്രാജ
ന്്,സതീഷ്രാജന്്,കഷ
നി രാജന്്. മര്മക്്ള്്:
കഡാ.ഉഷ,സ്ജ,മിനി,
റീന,നിബ്കജക്്ബ.്

ഫൈസലിനെഎന്്ഐഎ
ചോദയ്ംനെയത്്
കൊച്്ി:യ്എഇയില്്ക
ഴിയ്ന്് സവ്ര്്ണക്്ട
ത്്്കകസികെപര്ധാന
പര്തികളികൊരാളായ
ത്ശ്ര്് കകപ്്മംഗെം
സവ്കേശികൈസല്്ൈ
രീേികനകോേയ്ംകെയത്
എന്്ഐഎക്്് സ്പര്
ധാനവിവരങ്്ള്്കിട്്ി.
വിവരങ്്ള്് വരം് േിവ
സങ്്ളികെ കകസകന്വ
ഷണത്്ില്്നിര്്ണായ
കമാക്കമന്്ാണ് വിെ
യിര്ത്്ല്്.
എന്്ഐഎസര്്ക്്ാ

രിക്്് കപ്ോകട്്ക്ക്ള്്
ഓൈീസറ്കടകൊഴികയ
ട്ത്്തം്നയതപത്്്ൊ
നല്്വഴികയത്്ിയരാ
ഴസ്ല്കള്കട വിവരം
കോേിച്്റിഞ്്തം്മറ്്്ം
യ്എഇയികെ കോേയ്ം
കെയ്്െില്് െഭിച്് നിര്്
ണായകവിവരങ്്ള്കട
അടിസ്്ാനത്്ിൊകണ
ന്്്ം സ്െനകള്ണ്്്.
സവ്ര്്ണക്്ടത്്്കകസി
ല്് ഇന്്്വകര അരങ്്
ത്്്വരാത്് െിെര്കട

കരര്കള്്ക്ടികൈസ
ല്് കവളികപ്്ട്ത്്ികയ
ന്്്ംസ്്ിരീകരിക്്ാത്്
റികപ്്ര്്ട്്്കള്ണ്്്.കൈ
സെില്്നിന്്്െഭിച്്വി
വരങ്്ള്് അതീവ രഹ
സയ്മായാണ്വച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്ഇത്പ്റത്്്വിട്്ാ
ല്്കകസികെരെപര്ധാ
ന കതളിവ്കളം് ഇല്്ാ
താക്കമന്്ത്കൊണ്്്
തകന്്ത്ടര്്നടരടികള്്
കവഗത്്ിൊക്്ാനാണ്
എന്്ഐഎയ്കട നീ
ക്്ം.കൈസെികനകോ
േയ്ം കെയത്ത് വീഡി
കോയില്് രകര്്ത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.
തിര്വനത്്പ്രകത്്

യ്എഇ കൊണ്്സ്കെ
റ്്ികെക്്് രാഴസ്ല്കള്്
കൈസെിക്്്വിൊസ
ത്്ില്്നിന്്ാണ്അയ
ച്്കതന്് വിവരങ്്ള്്
സംബന്്ിച്്്ംനിര്്ണാ
യകകതളിവ്കള്്കിട്്ി
യിട്്്ണ്്്. കഴിഞ്്വര്്
ഷംമ്തല്്വന്്രാഴസ്
ല്കള്കടയം്സാക്്്യര

പത്ങ്്ള്കടയം്വിശോം
ശങ്്ള്് കതടി കപ്ോകട്്
കക്്ള്്ഓൈീസര്്ക്്്ക
ത്്്നല്്കിയതം്ഈ 
വിവരങ്്ള്കട അടി
സ്്ാനത്്ിൊണ്.
ഗള്്ൈികെത്്ിയ എ

ന്്ഐഎ സംഘം ക്റ
ഞ്്സമയംകൊണ്്്ര
രമാവധികതളിവ്കളം്
നിര്്ണായക വിവരങ്്
ളം്കശഖരിച്്ാണ്മടങ്്ി
യിരിക്്്ന്്ത.്
കൈസെികനഇത്്്യ

യികെക്്്വിട്്്കിട്്ിയാല്്
സവ്ര്്ണക്്ടത്്ികെ ഇ
നിയം്മറനീക്്ിയിട്്ില്്ാ
ത്്രെ രഹസയ്ങ്്ളം്
പ്റത്്്വര്കമന്്ാണ്
എന്്ഐഎ കര്ത്ന്്
ത.്അധയ്ാരകക്്്കക
കവട്്്കകസികെരിടികി
ട്്ാപ്ള്്ികയക്റിച്്്ള്്
അകന്വഷണവം്ഗള്്ൈി
കെത്്ിയ എന്്ഐഎ
സംഘംനടത്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇയാകളക്്്റിച്്്ംകൈ
സെികോട്സംഘംകോ
േിച്്ിട്്്ണ്്്.
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ലകദർനാഥ്എന്്േിപത്ത്്ില്നടയാണ്നടനനസയഫ്്അലിഖാന്്്മകളസാറാഅ
ലിഖാനലബാെിവ്ഡിലഎത്്്ന്്ത.്വെനരനെനട്്ന്്്തനന്്യ്വതാരങ്്െില

പെ്ധാനിയായിമാറ്കയായിര്ന്്്താരം.കഴിഞ്്ദിവസം25ാംെിറന്്ാളആലോഷിച്്ിര്
ന്്്സാറ.ലസാഷയ്ലമീഡിയയിലപവറലാണ്താരപ്പത്ിയ്നടെിറന്്ാളആലോഷച്്ിപത്
ങ്്ള.െിറന്്ാളബല്ണ്കളനക്ാ്പ്്മ്ള്്േിപത്വം്ലകക്്ിന്്്േിപത്വം്ആരാധകർക്്്
ലവണ്്ിസാറലസാഷയ്ലമീഡിയയിലെങ്്്നവച്്ിട്്്ണ്്്.ഹാപ്്ിനബർത്്്ലഡഎന്്്ആലലഖ
നംനേയത്ിരിക്്്ന്്ലകക്്്ംെിറന്്ാളആശംസലനർന്്ിരിക്്്ന്്മനറ്ാ്ര്ലകക്്്മാണ്
നബർത്്്ലഡസന്െഷലായികട്്്നേയത്ിരിക്്്ന്്ത.്താരപ്പത്ിയ്നടെിറന്്ാളആലോഷ
ത്്ിന്്്േിപത്ങ്്ളആരാധകർഏനറ്്ട്ത്്ിരിക്്്കയാണ.്ക്ടാനതസാറയക്്്്ആശംസയ്
മായിആരാധകരം്സഹപെ്വർത്്കരം്സ്ഹ്ത്്്ക്്ളം്രംഗനത്്ത്്ിയിട്്്മ്ണ്്്.തന്്്െി
റന്്ാളദിനത്്ിലഅമ്്യക്്്്ആശംസലനർന്്്നകാണ്്്സാറരംഗനത്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.തന്്്
വെർത്്്നായകളനക്്പ്്മിരിക്്്ന്്അമ്തസിങ്്ിന്്്േിപത്ംെങ്്്വച്്്സാറഇങ്്നന
ക്റിച്്്.."കവ്ാർട്്ർനസഞ്്്വറിആയി..െട്്ിക്്്ഞ്്്ങ്്ള്നടഅമ്്യിലമന്ഷയ്ക്ഞ്്ിന്്്
അമ്്യിലലക്്്..ഒര്ൊട്ഇഷ്്ംഅമ്്സാറഇന്്സ്്്്പഗ്ാമിലേിപത്ംെങ്്്നവച്്്നകാണ്്്ക്റി
ച്്്.സാറയ്നടആശംസലപ്െക്്കർഏനറ്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.അമ്്യക്്്്ംസലഹാദരനം്ഒപ്്ംലഗാ
വയിലാണ്സാറഇലപ്ാ്ഴ്ള്്ത.്നസയഫ്്അലിഖാന്്്യം്അമ്തസിങ്്ിന്്്യം്മകൊണ്
സാറ.സാറയ്നടക്ട്്ിക്്ാലനത്്േിപത്ംെങ്്്നവച്്്നകാണ്്ായിര്ന്്്കരീനകപ്ർആശം
സലനർന്്ത.്നസയഫ്ിന്്്കയ്്ിലിര്ന്്്ഭക്്ണംകഴിക്്്ന്്സാറയ്നടേിപത്മായിര്ന്്്
ഇത.്ഹാപ്്ിനബർത്്്ലഡമലനാഹരിയായസാറ.ഇനിയം്ഒര്ൊട്െിസ്്കഴിക്്്...എന്്്ം
കരീനക്റിച്്്.

സാറായ്രെപിറന്്ാൾ
ആസോഷം

കിക്്്2ഒര്ങ്്്ന്്്
സ്പ്്ർഹിറ്്ായലോെിവ്ഡ്ആക്്ന്്േിപത്മായിര്ന്്്കിക്്്.സല്്മാന്്ഖാന്്നായകനാ

നയത്്ിയേിപത്ംപെ്മ്ഖനിർ്്മ്്ാതാവ്സാജിദ്നദിയാദ്വാലയ്നടസംവിധായകഅര
ലങ്്റ്്സിനിമക്ടിയായിര്ന്്്.ജാകവ്ലിന്്നഫർ്്ണാണ്്സ്ആയിര്ന്്്നായിക.ഇലപ്്ഴിതാേി
പത്ത്്ിന്്്രണ്്ാംഭാഗവം്പ്റനത്്ത്്്ന്്്.രണ്്ാംഭാഗത്്ിലം്സല്്മാന്്ഖാനം്ജാകവ്ലിന്മാ
ണ്പെ്ധാനകഥാൊപത്ങ്്നെഅവതരിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ജാകവ്ലിന്്നഫർ്്ണാണ്്സിന്്്െിറന്്ാള്്ദിന
ത്്ിലാണ്കിക്്്2ന്്്പെ്ഖയ്ാെനംവന്്ിരിക്്്ന്്ത.്നഡവിള്്എന്്റിയനപ്്ട്ന്്ലദവിലാല്്സിം
ഗ്എന്്ലൊഷ്ടാവായിര്ന്്്കിക്്്എന്്േിപത്ത്്ില്്സല്്മാന്്ഖാന്്്കഥാൊപത്ം.ഒര്മലൊ
ലോഗവിദഗ്ധയായിര്ന്്്േിപത്ത്്ില്്ജാകവ്ലിന്്്കഥാൊപത്ം.രൺ്്ദീപ്ഹ്ദ,നവാസ്ദ്്ീന്്സിദ്്ി
ഖി,മിഥ്ന്്േപക്വർ്്ത്്ിത്ടങ്്ിവലിയതാരനിരയം്അണിനിരന്്ിര്ന്്്ആദയ്ഭാഗത്്ില്്.ഇവ
രില്്ആനോനക്്പ്തിയേിപത്ത്്ില്്ഉണ്്ാവ്നമന്്്പ്റത്്്വിട്്ട്്ില്്

"കിലോമീലറ്്ഴ്സ്ആൻഡ്കിലോമീലറ്്ഴ്സ്
'ഗാനംപ്റത്്ിറങ്്ി
നൊവിലൊലൊമസ്േിപത്ംകിലോമീലറ്്ഴ്സ്ആനഡ്കിലോമീലറ്്ഴ്സ’്ന്്്ഓഡിലോജ്കല്ോ

കസ്്പ്റത്്ിറങ്്ി.േിപത്ംഡിജിറ്്ലറിലീസിന്തയ്്ാനറട്ക്്്കയാണ്.ൊട്്്കള്്യ്ടയ്്ബില്
നടഒര്മിച്്്പ്റത്്്വിട്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഓണത്്ിന്റിലീസ്നേയ്്്നമന്്ാണ്സ്േന.രണ്്്നെൺക്ട്്ികള,
ക്ഞ്്്പദവംഎന്്ീേിപത്ങ്്ളക്്്ലശഷംജിലോലബബിസംവിധാനംനേയ്്്ന്്േിപത്മാണിത.്നൊവി
ലൊആദയ്മായിനിർമാണരംഗലത്്ക്്്കടക്്്ന്്േിപത്ംക്ടിയാണ്'കിലോമീലറ്്ഴ്സ്ആനഡ്കിലോമീ
ലറ്്ഴ്സ'്.നൊവിലൊയക്്്്ഒപ്്ംറംഷിഅഹമ്്ദ,്ആല്്്ലോസഫ,്സിന്സിദ്്ാർഥ്എന്്ിവർലേർന്്ാ
ണ്നിർമ്്ാണം.േിപത്ത്്ിലനൊവിലൊയക്്്്നായികയായിഎത്്്ന്്ത്ഇന്്്യജാർവിസ്എന്്അലമരി
ക്്നനടിയാണ.്ബ്ള്്റ്്ില്്ഇന്്്യമ്ഴ്വനം്ച്റ്്ിസഞ്്രിക്്ണനമന്്ലൊഹവ്മായിഅലമരിക്്യില്്
നിന്്്എത്്്ന്്കാതറിന്്എന്്വിലദശവനിതയ്നടകഥയാണ്കിലോമീലറ്്ഴസ്്ആനഡ്കിലോമീലറ്്
ഴസ്.്കാതറിനായിഇന്്്യജാർ്്വിനാണ്ലവഷമിട്ന്്ത.്കാതറിനനസഹായിക്്ാനനത്്്ന്്ലോസ്ലൊ
ന്്എന്്കഥാൊപത്മാണ്ലൊവിലൊയ്ലടത.്സ്രജ്എസ.്ക്റ്പ്്ാണ്േിപത്ത്്ിന്സംഗീതനൊര്ക്്ിയ
ത.്െശ്്ാത്്ലസംഗീതംസ്ഷിനശയ്ാം.സിന്സിദ്്ാർഥാണ്ഛായാപഗ്ഹണംനിർവഹിച്്ത.്

െണ്്ാമരത്്ക്ഞ്്ിരെ
വെസവലക്്ാരൊര്ങ്്ി
രസയഫ്ം്കെീെയം്
ര ണ്്ാമനത്്ക്ഞ്്ിന്്്വരവിനായികാത്്ിരിക്്്കയാണ്ലോെിവ്ഡ്താരദ

മ്്തികൊയകരീനകപ്റം്നസയഫ്്അലിഖാനം്.വാർത്്ാക്റിപ്്ില്നടയാ
ണ്ദമ്്തികളസലത്്ഷവാർത്്െങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ക്ടം്ബത്്ിലലക്്്ഒരാളക്
ടിവര്ന്്്എന്്വിവരംസലത്്ഷലത്്നടഅറിയിക്്്കയാണ.്സല്നഹത്്ിനം്െി
ന്്്ണയക്്്്ംനിങ്്ളക്്്നന്്ി.-ഇര്വരം്െറയ്ന്്്.മ്ന്്്വയസ്കാരനപതമ്റാ
ണ്ഇര്വര്ലടയം്ആദയ്മകന.അച്്ലനയം്അമ്്ലയയം്ലോനലപതമ്റിനം്ആ
രാധകർഏനറയാണ.്2012ലായിര്ന്്്നസയഫ്്കരീനവിവാഹം.ആമിർഖാനനായ
കനാനയത്്്ന്്ലാലസിങ്ഛദ്്യാണ്കരീനയ്നടപ്റത്്ിറങ്്ാന്ള്്േിപത്ം.ഡി
സംബറിലാണ്േിപത്ത്്ിന്്്റിലീസ്പെ്ഖയ്ാെിച്്ിര്ന്്ത.്എന്്ാലനൊവിഡിനനത്ട
ർന്്്2021ഡിസംബറിലലക്്്നീട്്്കയായിര്ന്്്.ഭ്ത്നോലീസ,്ബണ്്ിഓർബബ്്ി2
എന്്ിവയാണ്നസയഫ്ിന്്്പ്തിയേിപത്ങ്്ള.

പ്തിയ
പെീക്്ണയ്മായി
18+
പഡ്ീംടീംഅമിലോസിന്്്

ബാന്്റിലഎനകവി
ജ്ബാലിനനനായകനാക്്ിനവാ
ഗതനായമിഥ്നലജ്ോതിഎഴ്തി
സംവിധാനംനേയ്്്ന്്പത്ില്്ർ്്
പഡ്ാമേിപത്മാണ്18+.
പ്ർണമായം്ഒര്നടനനനവച്്്

േിപത്ീകരിക്്്ന്്18+മലയാെത്്ി
ലപ്തിയഅവതരണപശലിഒ
ര്ക്്ാന്ള്്പശ്മമാനണന്്്അണി
യറപെ്വർത്്കർ്്െറയ്ന്്്.
മലയാെത്്ിനലതനന്്ഏറ്്വം്

പെ്ായംക്റഞ്്വരാണ്ഈേിപത്
ത്്ിന്െിന്്ിലപെ്വർ്്ത്്ിക്്്ന്്
നതന്്്മനറ്ാ്ര്പെ്ലത്യകതയാ
ണ.്ഛായാപഗ്ഹണം-ഷാനിസ്മ്
ഹമ്്ദ,്സംഗീതം-സഞജ്യ്പെ്സ
ന്്ന്്,എഡിറ്്ിംങ.്അർ്്ജ്്്ന്്സ്
ലരഷ,്ഗാനരേന-ഭാവനസതയ്ക്
മാർ്്,നസപറ്്്ംബർആദയ്വാരംേി
പത്ീകരണംആരംഭിക്്്ം.വാർ്്ത്്
പെ്േരണം-എഎസ്ദിലനശ്

അർണബ്
ചിതര്ത്്ിന്്്മോഷൻ
മോസ്്്്ർപ്റത്്്വിട്്്

ആർജിവി
മാധയ്മപെ്വർത്്കനഅർണബ്ലോസവ്ാമിനയക്്്റി

ച്്്സിനിമനയട്ക്്ാന്ള്്തയാനറട്പ്്ിലാണ്താ
നനന്്്സംവിധായകനരാംലോൊലവർമലനരനത്്നവ
െിനപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.ഇലപ്്ഴിതേിപത്ത്്ിന്്്ആദയ്നത്്
ലൊഷനലോസ്്്്ർഅലദ്്ഹംപ്റത്്്വിട്്ിരിക്്്കയാണ.്
നയ്്സ്പപ്െംപടമിന്നൊട്്്മ്നൊണ്അർണബ:്ദ്
നയ്്സ്ലപ്ോസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്എന്്േിപത്ത്്ിന്്്ഫസ്്്്്ല്ക്്്ലൊഷ
നലോസ്്്്ർആർജിവിപ്റത്്്വിട്്ത.്ഒര്വാർത്്ാേർ
ച്്യക്്്ിടയിലനടനസ്ശാന്്്സിങ്രജപ്്ത്്ിന്്്
ആത്്ഹതയ്യ്മായിബന്്നപ്്ട്ത്്ിപക്ിമിനലബ
ന്്മ്ള്്ലമഖലയാണ്ലോെിവ്നഡന്്്അർ
ണബ്െറഞ്്ിര്ന്്്.ഇതിന്െിന്്ാനലയാ

ണ്സിനിമപെ്ഖയ്ാെനവ്മായിആ
ർജിവിരംഗനത്്ത്്ിയത്

ഫിലിപ്്ീന്്സില്്
ക്ട്ങ്്ിയവരെ
തിെിരച്്ത്്ിക്്ാന്്
സോന്സ്ദ്
ലോക്്്ഡൗണില്്നടന്്ലോന്സ്ദിന്്്ഇട

നെടല്്രാജയ്ംമ്ഴ്വന്്പെ്ശംസിച്്ിര്ന്്്.ഇ
ത്്വണനൊവിഡ്കാരണംഫിലിപ്്ീന്്സില്്ഒറ്്നപ്്ട്്വ
നരഇന്്്യയില്്തിരിനച്്ത്്ിക്്ാന്ള്്സൗകരയ്നൊര്ക്്ി
യിരിക്്്കയാണ്ലോന്സ്ദ.്

ഓഗസ്്്്്14ന്മനിലയില്്നിന്്്ദില്്ിയിലലക്്്വിമാ
നംഎത്്്നമന്്്ലോന്ടവ്ിറ്്റില്നടഅറിയി

ച്്്.''നിങ്്ള്്നിങ്്ള്നടക്ടം്ബത്്ിനൊ
പ്്ംലേരാന്്തയ്്ാനറന്്്കര്ത്ന്്്...''
ലോന്ടവ്ിറ്്റില്്ക്റിച്്്.ഫിലിപ്്ീ
ന്്സില്്നിന്്്ആള്കനെഇന്്്യയി
നലത്്ിക്്ാന്്ഇത്രണ്്ാംതവണ
യാണ്ലോന്വിമാനസൗകരയ്ംഒ
ര്ക്്്ന്്ത.്
ഫിലിപ്്ീന്്സില്്നിന്്്മാപത്മല്്,

കസാക്്ിസ്്ാനില്്ക്ട്ങ്്ിയഇ
ന്്്യക്്ാനരതിരിനച്്ത്്ിക്്ാന്ള്്
സംവിധാനവം്ഒര്ക്്ിയതായിമ
നറ്്ര്ടവ്ീറ്്ില്നടഅലദ്്ഹംഅറിയി
ച്്്.''നിങ്്ള്നടബാഗ്കള്്ഒര്ക്്ിവ
യക്്്്.നിങ്്ള്നടക്ടം്ബനത്്കാ
ണാന്ള്്കാത്്ിരിപ്്്അവസാനിക്്ാ
ന്്ലോക്ന്്്''-ലോന്ടവ്ീറ്്്നേ

യത്.്
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നെയമ്ര്്മാജിക്
ോംപയ്നസ്ലീഗ:്പിഎസജ്ികസമിയില്്

അറ്്്ലാന്്്കയ
പരാജയകപ്ട്ത്്്ി
ലിസബ്ണ്്:ദോല്്വിയ്നടവക്്ില്്നിന്്്ംഅവിശവ്
സനീയതിരിച്്്വരവ്നടത്്ിപെ്ഞ്്്വമ്്ന്്മാരായ
േിഎസജ്ിയ്ദവെചാംേയ്ന്്സ്ലീഗിനന്്്നസമി
ലെനലിദലക്്്മ്ദന്്േി.ഇറ്്ാലിയന്്ടീംഅറ്്ലാന്്്
നയയാണ്ദോര്്ച്്്ഗലില്്നടന്്ആദവശകരമായമ
ല്്സരത്്ില്്േിഎസജ്ിഒന്്ിനനതിദരരണ്്്ദോള്
കള്്ക്്്മേികടന്്ത.്പബ്സീലിയന്്സ്പ്്ര്്താരംനന
യമ്റ്നടഅവിശവ്സനീയമികവാണ്േിഎസജ്ിക്്്ക
ര്ത്്ായത.്0-1നന്്്ദോല്്വിക്്രികില്്നിന്്ായിര്
ന്്്േിഎസജ്ിയ്നടഉജ്്വ്ലതിരിച്്്വരവ.്അവസാ
നമ്ന്്്മിനിറ്്ിനിനടരണ്്്ദോള്കള്്ദനടിേിഎ
സജ്ിഎതിരാളികനളസത്ബധ്രാക്്്കയായിര്ന്്.്
27ാംമിനിറ്്ില്്മരിദോേസാലിക്്്ദനടിയദോളില്്
അറ്്ലാന്്്അട്്ിമേിവിജയവ്ംഉേപ്്ിച്്തായിര്ന്്.്എ
ന്്ാല്്90ാമിനിറ്്ില്്ഡിെന്്ഡര്്മാര്്കവ്ിദഞ്്സി
ല്നടേിഎസജ്ിസമനിലേിടിച്്്വാങ്്ി.അധികസ
മയത്്ിനന്്്മ്ന്്ാംമിനിറ്്ില്്േകരക്്ാരനായിഇേ
ങ്്ിയഎേിക്്്ദോദപ്്ദോട്്ിങിനന്്്ദോള്്േിഎ
സജ്ിക്്്അവിസമ്രണീയജയംസമ്്ാനിക്്്കയ്ം
നചയത്.്
1995ന്ദശഷംആദയ്മായാണ്േിഎസജ്ിചാംേയ്
ന്്സ്ലീഗിനന്്്നസമിലെനലിനലത്്ിയത.്കളിയി
ല്ടനീളംേിഎസജ്ിക്്്തനന്്യായിര്ന്്്ദമ
ല്്ലക്.്എന്്ാല്്ഈആധിേതയ്ംദോളാക്്ിമാറ്്്
ന്്തില്്അവര്്േരാജയനപ്്ട്്.്പബ്സീലിയന്്സ്പ്്ര്്
താരംനനയമ്ര്്ഒന്്ാംേക്തിയില്്ദോളവസരങ്്ള്്
ോഴാക്്ിനയക്്ില്ംകളിയ്നടഅവസാനത്്ില്്നന
യമ്ര്്അതിന്പേ്ായച്്ിത്്ംനചയത്.്മ്ന്്ാംമിനിറ്്ി
ല്്നനയമ്ര്്ക്്്ലഭിച്്അവസരംമികച്്തായിര്ന്്.്
തട്ക്ത്്്ിലഅറ്്ലാന്്്യ്നടഅവസരംേിഎസ്
ജികീപ്്രനകയര്നവാസ്തടഞ്്.്.മത്്രത്്ിനന്്്
27ആംമിനിറ്്ിലആണ്േിഎസ്ജിനയനെട്്ിച്്
ദോളഅറ്്ലാന്്്ദനടിയത.്േസാലിച്ആയിര്ന്്്
സദ്ോേര.േസാലിചിനന്്്സീസണിനല12ആംദോ
ളായിര്ന്്്ഇത.്ഈദോളിന്ദശഷംഅറ്്ലാന്്്അ
വര്നടേതിവ്ലശലിമാറ്്ിഡിെനസിദലക്്്തിരി
ഞ്്.്അത്േിഎസ്ജിക്്്ഒര്ോട്അവസരങ്്ള
നലകിഎക്്ില്ംഅവസരങ്്ളഒന്്്ംവലയക്്്്അ
കത്്്എത്്ിക്്ാനഅവരക്്ായില
േര്ക്്്ദഭദമായസ്പ്്ര്്താരംകിലിയന്്എംബാനപ്്
േിഎസജ്ിയ്നടനല്്യിങ്ഇലവനില്്ഇല്്ായിര്ന്്.്
60ാംമിനിറ്്ിലായിര്ന്്്താരംകളത്്ിലിേങ്്ിയത.്
ആദയ്േക്തിയില്്ഇര്ടീമ്കള്ംഅറ്്ാക്്ിങ്ഫ്
ടദ്ോളായിര്ന്്്കാഴച്വച്്ത.്ടീമിനനമ്ന്്ിനലത്്ി
ക്്ാന്ള്്ചിലമികച്്അവസരങ്്ള്്ആദയ്േക്തി
യില്്നനയമ്ര്്നട്്നപ്്ട്ത്്ി.മറ്ഭാഗത്്്അറ്്ലാന്്്
യ്ംേിഎസജ്ിദോള്്മ്ഖനത്്സമ്്ര്്ദ്്ത്്ിലാക്്്
ന്്ചിലനീക്്ങ്്ള്്നടത്്ി.എന്്ാല്്ദോളിനകയ്ലര്്
നവാസിനന്്്ഇടനേടല്്അവനരരക്്ിച്്.്ഹാന്്സ
ഹനറ്്ദോര്്,മാറ്്ിയകാല്്ഡേഎന്്ിവര്നടദോനള
ന്്്േപ്്ിച്്രണ്്്തകര്്പ്്ന്്നഹഡ്്റ്കളാണ്മിന്്്ന്്
ദസവില്നടനവാസ്രക്്നപ്്ട്ത്്ിയത.്എന്്ാല്്

27ാംമിനിറ്്ില്്െസ്്്്്ലടംെിനിഷില്നടേസാലിക്്്
അറ്്്ലാന്്്യക്്്്ലീഡ്ദനടിനക്്ട്ത്്.്ഇദതസ്ദോേി
ന്തനന്്കളിഅവസാനിക്്ാനിരിനക്്യായിര്ന്്്
90ാംമിനിറ്്ില്്േിഎസജ്ിയ്നടസമനിലദോള്്.നന
യമ്റ്നടഅസാമാനയ്പേ്തിഭനതളിയിക്്്ന്്ദപ്കാസ്
മാര്്കിദഞ്്സ്വലയിദലക്്്വഴിതിരിച്്്വിട്കയാ
യിര്ന്്.്അധികസമയത്്ിനന്്്മ്ന്്ാംമിനിറ്്ില്്
േിഎസജ്ിയ്നടവിജയദോള്ംേിേന്്.്നനയമ്റ്നട
ോസില്്നിന്്്ംഎംബാനപ്്ദോക്സിന്ക്റ്നക
നല്്കിയേന്്്ദോട്്ിങ്അനായാസംലക്്യ്ത്്ിനല
ത്്ിക്്്കയായിര്ന്്.്ഇദോനടേിഎസജ്ിയ്നട

നസമിനബര്്ത്്്ംഉേപ്്ായി.അത്ലറ്്ിദോമാപഡ്ിഡ്ം
നലയപ്ഷ്ിഗ്ംതമ്്ില്ള്്കവ്ാര്്ട്്േിനലവിജയികളാ
ണ്നസമിയില്്േിഎസജ്ിയ്നടഎതിരാളികള്്.േയ
ല്്മാപഡ്ിഡ,്യ്വന്്്സ്ത്ടങ്്ിയവമ്്ന്്ാര്്ചാംേയ്
ന്്സ്ലീഗ്നസമികാണാനതപ്േത്്ായിര്ന്്.്
്ല.രണ്്ാംേക്തിയിലാണ്എമ്്നപ്്നയയ്ംട്ഹല്ം
കളത്്ിലഇേങ്്ിയത.്എമ്്നപ്്യ്ംലക്്യ്ംകാണാ
നതവിഷമിച്്.്േനക്്ലെനലവിസിലവനരആഒ
ര്ദോളലീഡിലകടിച്്്ത്ങ്്ാനഅറ്്ലാന്്്യക്്്ാ
യില്.്ഡിെനസീവ്തപന്്്ങ്്ളഇഞ്്വ്േിലടമിലേി
ഴച്്.്

ചാംപയ്ൻസ ് ലീഗ ് കവ്ാർട്്റിൽ അറ്്്ലാന്്്യെ പരാജെയപ്ട്ത്്്ിെ ശേഷം പിഎസജ്ി താരം യെയമ്റയ്െ
ആഹ്്ാദം. 

മഴമട്ക്്ി
രണ്്ാംകടസ്്്്്ം
സതാംപ്ടണ:ോക്്ിസ്്ാന്ംഇംഗ്്ണ്്്ംതമ്്ില്ള്്േരമ്്
രയിനലരണ്്ാംനടസ്്്്ില്്മഴആദ്യദിവസന്ത്കളിതടസ്്
ന്പ്ട്ത്്ി.രണ്്ാംനസഷനില്്മഴവീണ്്്നമത്്ിയദ്പ്ള്്ോ
ക്്ിസ്്ാന്്33.5ഓവേില്്രണ്്ിന്എന്്നിലയിലാണ്.ഇന്്
നലവീണഇര്വിക്്റ്്്കള്ംദനടിയത്നജയിംസ്ആന്്ദഡ
ഴ്സണ്്ആണ്.49േണ്്സ്മായിആബിദ്അലിയ്ം7േ
ണ്്സ്ദനടിബാബര്്അസമ്മാണ്പ്കീസില്ള്്ത്.ഇംഗ്്ണ്്ി
നനതിദരയ്ള്്നിര്്ണായകമായരണ്്ാംപ്കിക്്റ്്്നടസ്്്്ില്്
ോക്്ിസ്്ാന്ദഭദന്പ്ട്്ത്ടക്്ം.ദൊസിന്ദശഷംബാറ്്ിങ്
തിരന്ഞ്ട്ത്്ോക്േടആദ്യദിനംലഞ്്്ദ്പബക്്ിന്േിരി
യ്ദ്പ്ള്്23.4ഓവേില്്ഒര്വിക്്റ്്ിന്62േണ്്നസട്ത്്ി
ര്ന്്്.അദ്പ്ളആബിദ്അലിയ്ം(33*)ക്യാപ്റ്്ന്്അ
സ്ഹര്്അലിയ്മായിര്ന്്്(20*)പ്കീസില്്.ഒന്്ാംനടസ്്്്ില്്
ആദ്യഇന്്ിങ്സില്്നസഞ്്്ുേിയ്മായിതിളങ്്ിയഷാന്്മ
സ്ദിന്ഇത്്വണദോംത്ടരാനായില്്.
ഒര്േണ്്മാപ്തനമട്ത്്്താരംപ്േത്്ായി.നജയിംസ്ആ
ന്്ദഡഴ്സന്ന്്ബൗളിങില്്മസ്ദ്വിക്്റ്്ിന്മ്ന്്ില്്ക്ര്
ങ്്്കയായിര്ന്്്.മസ്ദ്മടങ്്്ദ്പ്ള്്ോക്സ്ദോര്്ദോ
ര്്ഡില്്ആറ്േണ്്സ്മാപ്തദമഉണ്്ായിര്ന്്്ള്്്.രണ്്ാംവി
ക്്റ്്ില്്അലിസഖ്യംദചര്്ന്്്56േണ്്സ്ടീംസ്ദോേിദലക്്്
ക്ട്്ിദ്ച്ര്്ത്്്ോക്്ിസ്്ാനനകരകയറ്്ി.ആദ്യനസഷനില്്
രണ്്്ക്യാച്്്കള്്ഇംഗ്്ണ്്്നട്്ന്പ്ട്ത്്ി.രണ്്്തവണയ്ം
രക്്ന്പ്ട്്ത്ആബിദ്അലിയാണ്.സ്്ിപ്്ില്്സിബ്്ിയ്ംദബ
ണ്്സ്ംക്യാച്്്കള്്ലകവിട്കയായിര്ന്്്.മത്്രത്്ില്്
ഷാന്്മസ്ദ്(1),അസ്ഹര്്അലി(20)എന്്ിവര്നടവിക്്റ്്്
കളാണ്ോക്്ിസ്്ാന്നട്്മായത്.

ബാഴ്സ
താരത്്ിന്
കൊവിഡ്
ബാഴസ്ദോണ:ലാലിഗസ്പ്്ര്്
ക്്ബ്്്ബാഴസ്ദോണയ്നടഒര്
താരത്്ിന്ദോവിഡ്19സ്്ിരീ
കരിച്്.്പ്തിയസീസണിന്മ്
ദന്്ടിയായ്ള്്േരിശീലന
ത്്ിനായിക്്ബ്്ിദലനക്്ത്്ിയ
ഒമ്്ത്താരങ്്ളില്്ഒരാള്്ക്്ാ
ണ്ദോവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ത.്
എന്്ാല്്താരത്്ിനന്്്ദേദോ
മറ്്്വിവരങ്്ദോക്്ബ്്്പ്േത്്്
വിട്്ിട്്ില്.്ദോഗംസ്്ിരീകരിച്്്
ക്്ബ്്്തങ്്ള്നടഔദദ്യാഗികഇ
ന്്സ്്്്പഗ്ാംഅക്്ൗണ്്ില്്ദോ
സ്്്്ിട്്ിട്്്ണ്്.്യാനോര്ദോഗല
ക്്ണവ്ംതാരത്്ിന്ണ്്ായി
ര്ന്്ിനല്്ന്്്ംതാരംവീട്്ില്്
ഐനൊദലഷനിലാനണന്്്ം
ക്്ബ്്്അേിയിച്്ിട്്്ണ്്.്ചാമ്്യ്
ന്്സ്ലീഗില്്േനക്്ട്ക്്്ന്്താ
രങ്്ള്മായിഈതാരംബന്്
നപ്്ട്്ട്്ിനല്്ന്്്ംഅതിനാല്്ചാ
മ്്യ്ന്്സ്ലീഗിനന്്്കാരയ്ത്്ില്്
ആശക്്ദവനണ്്ന്്്ംക്്ബ്്്അ
േിയിച്്ിട്്്ണ്്.്15ന്രാപത്ിക്്ാണ്
യ്ദവെചാമ്്യ്ന്്സ്ലീഗില്്
ആരാധകര്്കാത്്ിരിക്്്ന്്മ
ത്്രമായബാഴസ്ദോണ-ബ
ദയണ്്മയ്്ണിക്്്കവ്ാര്്ട്്ര്്
ലെനല്്അരദങ്്റ്ന്്ത.്
ദോവിഡിനന്്്േശ്്ാത്്ലത്്ി
ല്്ലിസബ്ണിലാണ്ഇത്്വ
ണകവ്ാര്്ട്്ര്്ലെനല്്മത്്രം
നടക്്്ന്്ത.്ഇതിനായിതാര
ങ്്നലല്്ാംലിസബ്ണിദലക്്്
ദോയിട്്്ണ്്.്പ്തിയസീസണി
നായ്ള്്തയ്്ാനേട്പ്്്കള്്ക്്
ബ്്്കള്്ആരംഭിച്്്കഴിഞ്്തി
നാല്്വര്ംദിവസങ്്ളില്്ക്
ട്തല്്താരങ്്ള്്ക്്ബ്്്കളിദല
ക്്്മടങ്്ിനയത്്ാന്്സാധയ്ത
യ്ണ്്.്
വീട്്ില്്നിന്്്വര്ന്്താരങ്്ളി
ല്്ദോവിഡ്സാധയ്തക്ട്ത
ലായതിനാല്്ഇവര്്മറ്്്താരങ്്
ള്മായിയാനോര്കാരണവ
ശാല്ംസമ്്ര്്ക്്ംപ്ലര്്ത്്ര്
നതന്്നിര്്ദദശംദനരനത്്ത
നന്്നല്്കിയിട്്്ണ്്.്ദോവിഡി
നന്്്േശ്്ാത്്ലത്്ില്്കര്്ശന
സ്രക്്യാണ്താരങ്്ള്്ക്്ാ
യിഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ബ
ദോബബിള്്സ്രക്്ദോനൊ
പ്്ംസാമ്ഹികഅകലംഉള്്നപ്്
നടഎല്്ാസ്രക്്ാപക്മീകരണ
ങ്്ള്ംതാരങ്്ള്്ക്്ായിഒര്
ക്്ിയിട്്്ണ്്.്േരസേ്രംനകട്്ി
പ്്ിടിച്്്ആദോഷംനടത്്്ന്്
തിന്ംഹസത്ദാനംനചയ്്്ന്്
തിന്നമല്്ാംനിയപന്്്ണമ്ണ്്.്
ബദോബബിള്്സ്രക്്യില്്
നിന്്്താരങ്്ള്്പ്േത്്്ദോ
കാന്ംോടിനല്്ന്്്നിര്്ദദശം
നല്്കിയിട്്്ണ്്.്
ദനരനത്്ബാഴസ്ദോണസ്
പ്്ര്്താരംലയണല്്നമസ്്ിദോ
വിഡില്്നിന്്്രക്്ദനടാന്്
ലവേസ്കനളനശിപ്്ിക്്്ന്്
പേ്ദത്യകകിടക്്ിയിലാണ്ഉേ
ങ്്്ന്്നതന്്േിദപ്്ര്്ട്്്ംപ്േ
ത്്്വന്്ിര്ന്്.്
ലവേസ,്ബാക്്ീരിയആപക്മ
ണനത്്െലപേ്ദമായിനചറ്
ക്്്ന്്കിടക്്അത്ലറ്്ിദോമാ
പഡ്ിഡിനലകമ്്നിയാണ്പ്േ
ത്്ിേക്്ിയത.്പ്തിയസീസ
ണ്്ആരംഭിക്്ാനിരിനക്്ക്ട്
തല്്സ്രക്്ാമ്ന്്കര്തല്ക
ള്്ടീമ്കള്്സവ്ീകരിദക്്ണ്്ിവ
ര്നമന്്്േപ്്.്ദോവിഡ്കാരയ്മാ
യിത്്നന്്ബാധിച്്രാജയ്ങ്്ളി
നോന്്ാണ്സന്േയിന്്.നിരവ
ധിമരണങ്്ള്ംദോവിഡ്മ്
ലംസംഭവിച്്ിര്ന്്.്ഇദപ്്ഴ്ം
ദോവിഡ്വയ്ാേനംശക്്മായ്
ള്്തിനാല്്കാണികനളഉ
ള്്നപ്്ട്ത്്ാനതഅടച്്ിട്്ദസ്്്്
ഡിയത്്ിലാണ്ഇത്്വണ
നത്്ലാലിഗട്ര്്ണനമന്്്്പ്
ര്്ത്്ിയാക്്ിയത്

ദോറമാര്്ഷ്
വിരമിച്്്
ൈളിക്്ളംവിട്്ത്രണ്്്ഡോൈൈപ്്്ഡേടിെതാരം
ലണ്്ന്്:ന്പോെഷണല്്പ്കി
ക്്റ്്ില്്നിന്്്വിരമിക്്ല്്പ്േ
ഖ്യാേിച്്്ഇംഗ്്ീഷ്ഓഫ്സ്േി
ന്്ര്്ദോേമാര്്ഷ്.മ്പ്്ത്്ി
മ്ന്്്കാരിയായദോേഒ
ന്്േത്നടസ്്്്്കള്്,103ഏക
ദിനങ്്ള്്,67ടി20എന്്ിവ
യില്്നിന്്ായി217വിക്്റ്്്
വീഴ്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.അന്്ാരാ
പ്ട്്പ്കിക്്റ്്ില്്നിന്്്കഴി
ഞ്്ഡിസംബേില്്വിരമിച്്
ദോേദ്ഹപ്ണ്്ഡ്ലീഗിന്ന്്ഉ
ദ്ഘാടനസീസണില്്കളി
ക്്്നമന്്്ദനരന്ത്അേിയി
ച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്നോവിഡ്
മഹാമാരികാരണംലീഗ്ഉ
ദേക്്ിച്്ദോനടപ്കിക്്റ്്്ക
രിയേിദൊട്വിടേേയാന്്
ദോേമാര്്ഷ്തീര്മാനിക്്്ക
യായിര്ന്്്.വിരമിക്്ാന്ള്്
തീര്മാനംക്ത്യസമയത്്്
എട്ത്്താണ്.കരിയേില്്
പ്േതിനിധീകരിച്്എല്്ാടീമ്കള്്ക്്്ംആരാധകര്്ക്്്ംനദ്്ി
യേിക്്്ന്്തായിദോേട്വിറ്്േില്്ക്േിച്്്.നകന്്്്,സനസ
ക്സ്ടീമ്കള്്ക്്ായികളിച്്്കരിയര്്ത്ടങ്്ിയദോേസദേ
സ്്്്ാര്്സ്,സിഡ്നിസിക്ദസര്്സ്,എന്്എസ്ഡബ്്്യ്ദ്പബ
ദ്ക്ഴ്സ്,ഒട്്ാദോസ്ോര്്ക്സ്ടീമ്കള്്ക്്ായ്ംേന്ന്േി
ഞ്്്ഒദ്ട്നേദനട്്ങ്്ള്്സ്വന്്മാക്്ിയാണ്13വര്്ഷംനീണ്്
കരിയേിനൊട്വില്്ദോേമാര്്ഷ്വിരമിക്്്ന്്ത്.ഇംഗ്്ീഷ്
ക്പ്്ായത്്ില്്2009ല്ം2017ല്ംഐസിസിവനിതദോക
കപ്്്ം2009ല്്ടി20ദോകകപ്്്ംദനടി.2006ല്്നടസ്്്്ില്്ദേ
സോയിഅരദ്ങ്റ്്ംക്േിച്്താരംേിന്്ീട്സ്േിന്്ോയിച്
വട്മാേിദനട്്ങ്്ള്്നോയ്്്കയായിര്ന്്്

ഡോഡക്്വിച്്്യ്എസ്
ഓപ്്ണില്്ൈളിക്്്ം
ബല്്ദ്പഗഡ്:നോവിഡ്കാല
യ്എസ്ഓപ്്ണ്്കളിക്്്നമ
ന്്്സ്്ിരീകരിച്്്ദോകഒന്്ാം
നമ്്ര്്നടന്്ീസ്താരംനൊവാ
ക്ദോദ്ക്വിച്്്.ട്വിറ്്േില്നട
യാണ്17പ്ഗാന്്സ്്ാമ്കള്്ദന
ടിയിട്്്ള്്നസര്്ബിയന്്താരം
ഇക്്ാര്യംഅേിയിച്്ത്.നോവി
ഡ്മഹാമാരിത്ടങ്്ിയദശ
ഷംനടക്്്ന്്ആദ്യപ്ഗാ
ന്്സ്്ാംട്ര്്ണനമന്്്ാണ്യ്എ
സ്ഓപ്്ണ്്.ന്യ്ദോര്്ക്്ില്്
ഓഗസ്്്്്31മ്തല്്അടച്്ിട്്
ദോര്്ട്്ിലാണ്യ്എസ്ഓപ്്
ണ്്നടക്്്ക.ദോദ്ക്വിച്്്
ഇേങ്്്ന്്ത്മ്ന്്നിരതാരങ്്
ള്നടേിന്്മാറ്്ത്്ിനിനടയ്എ
സ്ഓപ്്ണിന്കര്ത്്്േക
ര്ം.നാല്തവണചാമ്്്യനായ
ോദെല്്നദാല്്,വനിതദോ
കഒന്്ാംനമ്്ര്്താരംആഷ്ലി
ബാര്്ട്്ിഎന്്ിവരടക്്മ്ള്്താ
രങ്്ള്്ദനരന്ത്ട്ര്്ണനമന്്്ി
ല്്നിന്്്േിന്്ാേിയിര്ന്്്.
നോവിഡ്മ്ക്്നായാണ്
നൊവാക്ദോദ്ക്വിച്്്നട
ന്്ീസ്കളത്്ിദലക്്്മടങ്്ി
നയത്്്ന്്ത്.ജ്ണില്്ചാരി
റ്്ിനടന്്ീസ്ട്ര്്ണനമന്്്്നട
ത്്ിവലിയവിമര്്ശനംദനരി
ട്്ിര്ന്്്ദോദ്ക്.ട്ര്്ണനമ
ന്്്ില്്േന്ക്ട്ത്്നിരവധിതാ
രങ്്ള്്ക്്്നോവിഡ്േിടിനേട്്
ദോനടയാണിത്.ദോദ്ക്വി
ച്്ിനനതിനരമ്ന്്താരങ്്ള്്ഉ
ള്്പ്്നടയ്ള്്വര്്രംഗന്ത്
ത്്ിയിര്ന്്്.

ൊളിേരണ്്നര്്സാരിഹഹേരാബാേില
ലഹദരാബാദ്:ദകരളബ്്ാദ്സ്്്ഴ്സ്താരമായിര്ന്്കാളിചര
ണ്്നര്്സാരിനയഐഎസ്എല്്ടീമായലഹദരാബാദ്എ
ഫ്സിലസന്്നചയ്ത്.ഇന്്നലലഹദരാബാദ്ഔദ്ദയാഗി
കമായിഹാളിചരന്ന്്ലസനിംഗ്പ്േഖ്യാേിച്്്.
താരംലഹദരബാദ്മായിരണ്്്വര്്ഷന്ത്കരാേിലാണ്ഒ
പ്്്നവച്്ത്.ആസാംവിങ്്ര്്കാളിചരണ്്രണ്്്വര്്ഷംമ്മ്്ാ
ണ്ദകരളബ്്ാദ്സ്്്ഴ്സ്ടീമിദലക്്്എത്്ിയത്.
ഈകഴിഞ്്സീസണില്്നര്്സാരിക്്്ക്ട്തല്്അവസര

ങ്്ള്്ലഭിച്്ിര്ന്്്.ഷദ്റ്രിക്്്കീഴില്്14മത്്രങ്്ള്്കളിച്്
നര്്സാരിരണ്്്അസിസ്്്്്ംഒര്ദോള്ംദകരളബ്്ാദ്സ്്്ഴ്സി
നായിദനടി.
മ്മ്്്എഫ്സിദോവയ്ക്്്ദവണ്്ിയ്ംദൊര്്ത്്്ഈസ്്്്്യ്
ലണറ്്ഡിന്ംദവണ്്ിഐഎസ്എല്്ില്്കളിച്്ിട്്്ണ്്്ന
ര്്സാരി.ഐലീഗില്്ഡിഎസ്നകശിവജിയന്്സിന്ദവ
ണ്്ിയ്ംനര്്സാരിബ്ട്്്നകട്്ിയിട്്്ണ്്്.

റോണാള്്റോയം്മെസിയം്ഒന്്ിക്്്റോ?
റൊണാള്്ഡോറെകൈമാറാന്്
തൊററന്്്യ്വന്്്സ്
ട്േിന്്:നേദ്ക്ഡ്ത്കയ്ക്്്േയല്്മാപ്ഡി
ഡില്്നിന്്്ടീമിനലത്്ിച്്ദോര്്ച്്്ഗീസ്സ്
പ്്ര്്താരംപ്കിസ്്്്്യാദൊനൊണാള്്ദോനയ
ലകവിടാനൊര്ങ്്ിയ്വന്്്സ്.നോദൊണ
നയത്്്ടര്്ന്്്ടീമ്കള്്ന്ക്ല്്ാംകട്ത്്സാ
മ്്ത്്ികബാധ്യതയാണ്ഉണ്്ായിരിക്്്ന്്ത്.
നൊണാള്്ദോയ്ക്്്ഉയര്്ന്്പ്േതിെലംന
ല്്ദകണ്്ിവര്ന്്ത്നിലവിനലസാഹചര്യ
ത്്ില്്ടീമിന്ബാധ്യതയായിരിക്്്ന്്തിലാ
ണ്യ്വന്്്സ്നൊണാള്്ദോനയഒഴിവാക്്്
ന്്തടക്്മ്ള്്വആദോചിക്്്ന്്തടക്്മ്ള്്
ത്േരിഗണിക്്്ന്്ത്.
ക്്ബ്്്ഔദ്ദയാഗികമായിഇക്്ാര്യംപ്േത്്്
വിട്്ിട്്ിന്ല്ക്്ില്ംനൊണാള്്ദോയ്നടഏജന്്്്
ഇത്സംബന്്ിച്്സ്ചനനല്്കിയിട്്്ണ്്്.ഇ
റ്്ാലിയന്്മാധ്യമങ്്ള്ംഇതിന്ന്്േിദ്പ്ര്്ട്്്
പ്േത്്്വിട്്ിട്്്ണ്്്.നൊണാള്്ദോനയടീമി
നലത്്ിക്്ാന്്ലാലിഗചാമ്്്യന്്ാരായബാ
ഴ്സദോണപ്ശമിക്്്ന്്തായിേിദ്പ്ര്്ട്്്കള്
ണ്്്.സ്ോനിഷ്മാധ്യമപ്േവര്്ത്്കനായഗ്
യില്്ംബലാഗ്യ്വാണ്ഇതിന്ന്്വാര്്ത്്കള്്
പ്േത്്്വിട്്ത്.'എല്്ായിടത്്്ംനിന്്്ംനൊ
ണാള്്ദോയ്ക്്്ഓെറ്കള്ണ്്്.ബാഴ്സദോ
ണയില്്നിന്്്ംഓെറ്ണ്്്.എന്്ാല്്ഇപ്ത

യ്ംഉയര്്ന്്ത്കയ്ക്്്നൊണാള്്ദോനയ
വാങ്്്കനയന്്ത്എള്പ്്മല്്.ഇപ്തയ്ംേണം
മ്ടക്്ാന്്ആരാണ്തയ്്ാോവ്ക?'-ബലാഗ്യ്
േേഞ്്്.
വാര്്ത്്കള്്പ്േത്്്വന്്ദോനടലയണല്്
നമസി-പ്കിസ്്്്്യാദൊനൊണാള്്ദോഎന്്ീ

ഫ്ട്ദോള്്ഇതിഹാസങ്്ള്്ഒര്ക്ടക്്ീഴി
ല്്കളിക്്്ന്്ത്കാണാന്്ഭാഗ്യംലഭിക്്്ദോ
നയന്്േിയാന്ള്്ആകാംക്്യിലാണ്ആരാ
ധകര്്.
എന്്ാല്്ഇത്നടക്്ാന്ള്്സാധ്യതക്േ
വാണ്.കാരണംനമസിക്്്ത്ല്യമായപ്േതിെ

ലംതന്ന്നൊണാള്്ദോയ്ക്്്ംനല്്ദകണ്്ി
വര്ം.ഇത്ടീമിനനസംബന്്ിച്്്കട്ത്്ബാ
ധ്യതയാണ്.അതിനായിതാരങ്്നളഒഴിവാ
ക്്ിയാല്്അത്ബാഴ്സയ്ക്്്തിരിച്്ടിയായി
മാറ്ം.
നോദൊണനയത്്്ടര്്ന്്്വലിയസാമ്്
ത്്ികപ്േതിസന്്ിദനരിട്ന്്സമയത്്്ഇ
ത്്രനോര്നീക്്ത്്ിന്ബാഴ്സമ്തിരാനിട
യില്്.ക്ടാനതബാഴ്സദോണയ്നടചിര
ലവരികളായേയല്്മാപ്ഡിഡിനൊപ്്ംഒമ്്
ത്വര്്ഷദ്ത്ളംനൊണാള്്ദോകളിച്്താ
ണ്.അതിനാല്്ത്്ന്ന്ബാഴ്സദോണതാര
ങ്്ള്മായിമികച്്ബന്്മല്്നൊണാള്്ദോ
യ്ക്്്ള്്ത്.
ഇത്ംനൊണാള്്ദോയ്നടബാഴ്സദോണ
യിദലക്്്ള്്വരവിനനതട്ക്്്നമന്്്േപ്്്.
അവസാനരണ്്്സീസണില്ംയ്വന്്്സിന്
പ്േതീക്്ിച്്ദനട്്ംസമ്്ാനിക്്ാന്്നൊണാ
ള്്ദോയ്ക്്ായില്്.ചാമ്്്യന്്സ്ലീഗ്കിരീടം
പ്േതീക്്ിച്്ാണ്നൊണാള്്ദോനയോഞ്്ിയ
നതക്്ില്ംരണ്്്സീസണില്ംനിരാശന്പ്ട്
ത്്ി.യ്വന്്്സ്ലകവിട്്ാല്്നൊണാള്്ദോ
യ്നടപ്തിയതട്്കംഏനതന്്്കാത്്ിര്ന്്്
തന്ന്നമ്ക്്്കാണാം.
േിഎസ്ജിയിദലക്്്നൊണാള്്ദോയ്ക്്്
ദൊട്്മ്ന്ണ്ക്്ില്ംതാരത്്ിന്ന്്ഉയര്്ന്്പ്േ
തിെലംതാങ്്ാന്്ക്്ബ്്ിന്സാധിദ്ച്ക്്ില്്.
35കാരനായനൊണാള്്ദോഇത്്വണയ്ം
മികച്്പ്േകടനംതന്ന്യാണ്കാഴ്ചനവച്്ത്.

സ്ബാഷിഷ്
ദോസ്എടികെ
ദോഹന്്ബഗാനില്്
ദോല്്ക്്ത്:്മ്ംലബസിറ്്ി
വിട്കയാണ്എന്്്ഇന്്നല
അേിയിച്്സ്ഭാഷിഷ്ദോസ്
എടിനകദോഹന്്ബഗാനില്്
കരാര്്ഒപ്്്നവച്്.്ഡിെന്്ഡോ
യസ്ഭാഷിഷ്ദോസ്അഞ്്്
വര്്ഷനത്്ദീര്്ഘമായകരാേി
ലാണ്ഒപ്്്നവച്്ത.്2025സീസ
ണ്്വനരസ്ഭാഷിഷ്ദോഹന്്
ബഗാനില്്ഉണ്്ാക്ം.ചാമ്്യ്
ന്്ാര്്ക്ടിയായഎടിനകദോ
ഹന്്ബഗാന്്എഎഫ്സിക
പ്്ില്്കളിദക്്ണ്്തിനാല്്ടീം
ശക്്മാക്്്ന്്തിനന്്്തിരക്്ി
ലാണ.്ദനരനത്്തനന്്സ്ഭാ
ഷിഷ്എടിനകയില്്എത്്്ം
എന്്്അഭയ്്ഹങ്്ള്്ഉണ്്ായി
ര്ന്്.്അവസാനരണ്്്സീസ
ണ്കളിലായിമ്ംലബസിറ്്ി
യ്നടതാരമായിര്ന്്്സ്ഭാ
ഷിഷ.്അതിന്മ്മ്്്നബംഗള്
ര്എഫ്സിക്്്ദവണ്്ിയ്ംേഴ
യദോഹന്്ബഗാന്ംദവണ്്ി
യ്ംകളിച്്ിട്്്ണ്്.്കരിയേിനന്്്
ത്ടക്്ത്്ില്്പ്നനഎഫ്സി,
ചര്്ച്്ില്്പബ്ദദഴ്സ്എന്്ീക്്
ബ്കള്നടയ്ംഭാഗമായിട്്്ണ്്.്
ഇന്്യ്ന്്ദദശീയടീമിനലയ്ം
സ്്ിരാംഗമാണ്സ്ഭാഷിഷ.്

ദോണികൊവിഡ്കനഗറ്്ീവ:്ടീമികൊപ്്ംദേരം്
നചല്ന്:നചല്ന്സ്പ്്ര്്കിങ്സ്നാ
യകന്്എംഎസ്ദോണിയ്നടദോവി
ഡ്െലംനനഗറ്്ീവ്.ഐേിഎല്്ിന്മ്
ദ്ന്ടിയായിനചല്ന്യില്്മിനിക്യാം
പ്ഒര്ക്്്ന്്തിന്മ്ദ്ന്ടിയായിനട
ത്്ിയേരിദോധനയിലാണ്ദോണി
യ്നടെലംനനഗറ്്ീവായത്.ഇദോനട
നാനളനചല്ന്ടീമിദൊനൊപ്്ംദോ
ണിദചര്നമന്്ാണ്വിവരം.ടീമ്കള്്
ഈമാസം20ന്ദശഷംയ്എഇയിദല
ക്്്ദോക്നമന്്ാണ്വിവരം.ആദ്യം
ദോക്ന്്ത്ദോണിനായകനായ്ള്്
നചല്ന്സ്പ്്ര്്കിങ്സായിരിക്്്ം.
ചാര്്ദ്ട്ര്്ഡ്വിമാനത്്ിലാവ്ംദോണി

യ്ദടയ്ംസംഘത്്ിദ്ന്്യ്ംയാപ്ത.ഇ
തിന്മ്ദ്ന്ടിയായിനചല്ന്ടീംഅ
ഞ്്്ദിവസന്ത്ക്യാംപ്ംനചല്ന്യി
ല്്നടത്്്ന്്്ണ്്്.സ്പ്്ര്്താരങ്്നള
അടക്്ംഉള്്ന്ക്ള്്ിച്്്ഈമാസം15മ്
തല്്അഞ്്്ദിവസംനീണ്്്നില്്ക്്്ന്്
താണ്ക്യാംപ്.
അതിന്ദശഷമാവ്ംടീംയ്എഇയിദല
ക്്്ദോവ്ക.സ്പ്്ര്്താരംരവീപ്ദ്്ജ
ദഡജവ്യക്്ിേരമായകാരണങ്്ളാല്്
ക്യാംേില്്േന്ക്ട്ക്്്ന്്ത്.2019നലഏ
കദിനദോകകപ്്ിന്ദശഷംപ്കിക്്റ്്ില്്
നിന്്്വിട്്്നില്്ക്്്ന്്ദോണിക്്്ഇ
ത്്വണന്ത്ഐേിഎല്്നിര്്ണ്്ായക

മാണ്.ദോണിയ്നടഇന്്്യന്്ടീമിദല
ക്്്ള്്മടങ്്ിവരവ്തീര്മാനിക്്്ന്്ത്
ഇത്്വണന്ത്ഐേിഎല്്ാക്ം.താര
ങ്്ള്നടദോവിഡ്േരിദോധനഏനേ
ക്്്നേപ്ര്്ത്്ിയാകാോനയന്്്ംആഗ
സ്്്്്21ന്നചല്ന്ടീംയ്എഇയിദലക്്്
ദോക്നമന്്്ംനചല്ന്ടീംവ്ത്്ങ്്
ള്്വ്യക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇവിട്ന്ത്ദോവിഡ്േരിദോധന
ക്ടാനതയ്എഇയില്്താരങ്്ള്്ക്്്6
ദിവസന്ത്ക്വാേല്ന്ന്ംഅന്വദി
ക്്്ം.ബദോബബിളിന്ള്്ില്്ശക്്മാ
യസ്രക്്നോര്ക്്ിയാവ്ംതാരങ്്നള
ോര്്പ്്ിക്്്ക.

ഡല്്ഹിയില്്നിന്്്ഐലീഗ്ക്്ബ്
വര്ന്്്,സ്ദേവഎഫ്സി
ന്യ്ഡല്്ഹി:ഡല്്ഹിയില്്നിന്്്ഐലീഗ്ക
ളിക്്ാനൊര്ങ്്്ന്്ആദ്യന്ത്ക്്ബ്്ായസ്
ദദവഎഫ്സി.വര്ന്്സീസണില്്ഐലീഗി
ല്്കളിക്്ാന്്ഓള്്ഇന്്്യഫ്ട്ദോള്്നെഡ
ദേഷന്്(എഐഎഫ്ഫ്)അന്മതിനല്്കി
യിട്്്ണ്്്.ഐലീഗിദലക്്്ദനരിട്്്ദോഗ്യതാ
യാണ്എഐഎഫ്എഫ്നല്്കിയിരിക്്്ന്്
ത്.ഐലീഗില്്കളിക്്്ന്്ഡല്്ഹിയില്്നി
ന്്്ള്്ഏകക്്ബ്്്ംസ്ദദവഎഫ്സിയാണ്.
ദനരന്ത്മ്ണ്്ലലറ്്്എഫ്സിനയന്്ദേരി
ല്്അേിയന്പ്ട്്ിര്ന്്ക്്ബ്്ിനന2016ല്്പ്തി
യമാദനജ്നമന്്്്ഏന്റ്ട്ത്്്സ്ദദവഎഫ്സി

നയന്്ദേര്നല്്ക്കയായിര്ന്്്.1960മ്ത
ല്്ഡല്്ഹിയില്്പ്േവര്്ത്്ിച്്ിര്ന്്മ്
ണ്്ലലറ്്്എഫ്സിഡല്്ഹിലീഗ്കിരീടവ്ം
സ്വന്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.'ഡല്്ഹിഫ്ട്ദോളി
ന്ന്്ചരിപ്തത്്ില്്ച്വന്്ലിേികളാല്്എഴ്
തിനവദ്ക്ണ്്കാര്യമാണിത്.ഐലീഗിന്ന്്ഭാ
ഗമാകാന്്ദദശീയതലസ്്ാനത്്്നിന്്്ഒര്
ടീമിന്അന്മതിലഭിച്്ിരിക്്്ന്്്.എഐഎ
ഫ്എെിന്ന്്അന്മതിഡല്്ഹിയിനലഫ്
ട്ദോളിന്ന്്മ്ഖഛായമാറ്്്ം'-ഡല്്ഹിഫ്
ട്ദോള്്പ്േസിഡന്്്്ഷാജിപ്േഭാകരന്്േേ
ഞ്്്.
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സവ്രണം
39,480

ടവളിടചുുണുു:േിലുുിങു 16,400
ടവളിടചുുണുു 15,000
ടകാപരു 10,070-10,500
രിണുുാകു്ുഎകസുട്രലുുരുു 2400
രിണുുാകു്ുരറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുരാരുുൈിളുുഡു31,500
പുതിയകുരുമുളകു 30,500
കുരുമുളകുരാരുുൈിളുുഡു 33,500
ചുകു്ുേീഡിയം 25,500
ചുകു്ുടൈസു്ുുു 27,500
േഞുുളുുനാടനുു ഇലുു
രസലം-ഈരറാഡു7200-7700
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അടയകുുുനയുു ഇലുു
അടയകുുുഓളുുഡു28,000-29,000
രഞുുസാര 3720
മുളകു 13,000-24,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
ടൈറുരയരുു 9,000-10,000
കടല 5400-6500

മുതിര 3700
എളു്ു 13,000-14,000
േലുുി 7400-19,000
രചുുരിനമുുരുു22600-3400
പുഴുകുുലരി(ജയ)3400-3500
ജാതികുുടതാണുുനുു(കിരലാ)180-200
ജാതികുുടതാണുുിലുുാതുുതു(കിരലാ)

360-390
ജാതിരപതുിേഞുു-ചുവപു്ു(കിരലാ)

900-1000
പരുാമുുു(കിരലാ) 550

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്5രപുരഡു
12,200-12,900

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്4രപുരഡു13,200
ഒടുുുരാലുു 8000
ലാറുുകസു് 8200

സവുരുുണം 39,480
രാംഓയിലുു 8350

വിനിേയനിരകു്ു

SENSEX:38,310.49(-59.14)
NIFTY: 11,300.45(-7.95)

ഡോളര്് 74.89
യ്ഡോ 88.63
പൗണ്്് 98.09
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 82.29
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.62
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.75
കഡേേിയന്് 56.63
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.58
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 244.62
ഒമാേിേിയാല്് 193.91
സൗദിേിയാല്് 19.95
യ്എഇദിര്്ഹം 20.36
ഖത്്ര്് 20.40

മംുബൈ: തുടകുുതുുിടല
രനടുുംഓഹരിസുൈികക
ളുുകുു്നിലനിരുുതുുാനായി
ലുു.തുടരുുചുുയായിരണുുാംേി
വസവംുഓഹരിവിരണി
നഷുുതുുിലുു രലുുസ്ടൈ
യതു.ു ടസനുുടസകുസ്
59.14രോയിുു്ുനഷുുതുുി
ലുു 38,310.49ലംു നിഫറുുുി
7.95 രോയിുു്ു താഴനുുു്
11,300.45ലുോണുവയുാരാ
രംഅവസാനിപുുിചുുത.ു
ൈിഎസഇ്യിടല 1564
കമുുനികളുടട ഓഹരിക
ളുുരനടുുതുുിലംു1128ഓഹ
രികളുുനഷുുതുുിലുോയിരു
നുുു. 136 ഓഹരികളുുകുു്
ോറുുേിലുു.ൈാങു്ു,ൊരുുേഎ
നുുീസുൈികകളുു ഒഴിടക
യുളുുവരനടുുതുുിലായിരു
നുുു.ൈിഎസഇ്േിഡകുയുാ
പ,ുസ്രോളുുകയുാപുസുൈി
കകളുുയഥാപകുേം1.6ശത
ോനവംു 0.7ശതോനവംു
ഉയരുുനുുു.

ഓഹരി
സ്ചികകൾ
നഷ്്ത്്ിൽ

വാങ്്ാൻആളില്്;
ഒര്കിലോഉള്്ിക്്്1ര്പ
ടോചുുി:കനതുുേഴടയതുുുടരനു്ുേ
ഹാരാഷ്പടുയിടല ടോതുുവിരണി
യില ഉളുുിവില കുതുുടന ഇടി
ഞുുു.ഒരുകിരൊഉളുുികു്ുഒരുരുര
യാണുവില.വാങുുാനആളിലുുാതുു
തംുഡിോനഡുകുറഞുുതുോണുഉ
ളുുിവിലഇടിയാനകാരണം.േഹാ
രാഷ്പടുയിടലഈസീസണിടലഏറുു
വംുതാഴനുുുനിരകുുാണിത.ു
ടൈറിയഉളുുികുു്കിരൊപരുാേിനു
ഒരുരുരമുതല4രുരവടരയാണു
വില.ഇടതുുരംഉളുുിയകുു്ു5മുതല
7രുര വടരയംുസവാളയകുുു് കി
രൊയകുുു്ടോതുുവിരണിയില8
മുതല10രുരവടരയുോണുവില.
എനുുാലൈിലുുറവിരണിയിലഉളുു
വില ോറുുേിലുുാടതതുടരുകയാണ.ു
കിരൊയകുുു്20മുതല30രുരവ
ടരയാണു ഉരരോകുുാകുുളില നി
നു്ുൈിലുുറവയുാരാരികളഉളുുിയകുു്ു
ഈടാകുുുനുുത.ു
േഴകുുാലതുു് വിള നാശികുുുടേ
നുു് ഭയനുു്കുടുതല കാലം രറുുുു

കുുുകള കരുതാനാകിടലുുനുു് വയുാ
രാരികളരറയുനുുു. രോഡൗണി
ലസുഷുുിചുുുവചുു ഉളുുികള നശി
കുുുനുുതു ഒഴിവാകുുാനാണു കുറ
ഞുുവിലയകുു്ുവിലകുുുനുുടതനുുും
വയുാരാരികളവയുകുുോകുുി.അനു
കുലകാലാവസുുയംു ഉതരുാേനം
വരുുധിചുുതംു വിലകുറയാനുു കാര
ണോയി.
അരതസേയംഉളുുിവിലതാഴനുുു
രൊടടഏറുുവംുകുടുതലപരുതിസ
നുുിയിലായിരികുുുനുുതു കരുുഷക
രാണ.ുടോതുുവിരണിയിലഉളുുി
വില കുറയുനുുതു ഇവടര ദുരിത
തുുിലാകുുുകയാണ.ു ടോരോണ
ബവറസ്രടരനുു്രിടികുുുനുുതുമു
മു്ുഉളുുിയുടടവിലകിരൊകു്ു200
രുരകടനുുിരുനുുു.ഉതരുാേനകുുുറ
വംുകുഷി നശിചുുതുോണുഅനുു്
വിലകുതുുടനഉയരാനുുകാരണ
ോയത.ുവിലനിയപനുുുികുുുനുുതിനാ
യിതുരുുകുുിയിലുുനിനു്ുഇനുുുയഉളുുി
ഇറകുുുേതിടൈയതുിരുനുുു.

ഉള്്ിവിലഇടിയാൻകാരണം
വാങ്്ാൻആളില്്ാത്്തം്
ഡിൊൻഡ്ക്റഞ്്തം്.

ഗാന്്ിഭവന്വീണ്്്ം40ലഷ്്ത്്ില്്്
സഹായഹസത്വ്മായിഎം.എ.യ്സഫലി
രതുുനാപുരം:ഇനുുുയയിലുുഏറുു
വുേധികംഅരതികളുുഒരുേിചുുു
വസികുുുനുുരതുുനാപുരംരാ
നുുിഭവനു വീണുുും ആശവുാസം
രകരുുനുു്ലുലുപരുുപുു്ടൈയരുുോ
നുുഎം.എ.യുസെലിയുടടസ
ഹായം.ഭിനുുരശഷികുുാരംുേന
സംുശരീരവംുതകരുുനു്ുകിടപുുാ
യവരംുബകകുുുഞുുുമുതലുുവ
രോജനങുുളുുഉളുുടപുുടടആയി
രരുതുളംഅരതികളടകുും ഇ
രുനുറിലധികം രരിൈാരകരംു
രാനുുിഭവനുു കുടംുൈതുുിലു
ണു്ു.
വിവിധരേശങുുളിലുുനിനുുും
രാനുുിഭവനുുസദുുരുുശികുുാടന
തുുുനുു അരനകരുടട ടോചുുു
സഹായങുുളാണു രാനുുിഭവ
ടന നിലനിരുുതുുിവനുുത.ു ആ
ഹാരവംുൈികിതുുയംുരസവന
പരുവരുുതുുകരുടട രോണരററി
യവംുേറുു്ബേനംേിനകാരയുങുു
ളുോയിപരുതിേിനംമുനുുുലഷുും

രുരരോളംടൈലവുകളാണുരാ
നുുിഭവനു രവണുുിവരുനുുത.ു
ടോവിഡു കാലതുു് എലുുാ സ
ഹായങുുളംു രരിേിതടപുുടുുു. ര
ണുു് രോടിരോളം കടൈാധയുത
യിലുോയി.
ഈസാഹൈരയുതുുിലാണുലു

ലുപരുുപു്ുറീജയുണലുുഡയറകറുുുരുു
രോയി ഷഡാനദുുനുു, േീഡിയ
രോ-ഓരുുഡിരനറുുരുു എനുു.ൈി.
സവുരാജു എനുുിവരുു രാനുുിഭവ
നിടലതുുി40ലഷുുതുുിടുുുഡി
ോനഡുപഡുാഫറുു്ുബകോറിയത.ു
ടോവിഡു പരുതിരോധ പരുവര
തുുനങുുളകുുുരവണുുികഴിഞുു
ഏപരുിലുുോസതുുിലംുയുസെ
ലി രാനുുിഭവനു 25 ലഷുുംസ
ഹായംനലുുകിയിരുനുുു.
രതിനഞുുുരോടിയിരലടറ
ടൈലവിലആധുനികസൗകരയു
ങുുരൊടട എം.എ. യുസെലി
രാനുുിഭവനിടല അരതിക
ളുുകുുായിനിരുുേിചുുുനലുുകുനുുേ

രൊഹരേദുുിരതുുിടുുുരണിക
ളുുനടകുുുകയാണ.ുഈവരുുഷം

തടനുു ഉദഘുാടനം നടതുുാനാ
ണുതീരുോനം.

പത്്നാപ്രംഗാന്്ിഭവന്ല്ല്ഗര്്പ്്്ചെയര്്മാന്്എം.എ.യ്സ
ഫലിനൽക്ന്്40ലക്്ംര്പയ്ചെഡിമാനഡ്ഗഡ്ാഫറ്്്്ല്ല്ഗര്്
പ്്്റീജയ്ണൽ്്ഡയറകറ്്്ര്്ജോയിഷഡാനന്്ന്്,മീഡിയജോ-ഓര്്ഡി
ജനറ്്ര്്എന്്.ബി.സവ്രാജ്എന്്ിവര്്ജെരന്്്ഗാന്്ിഭവനചസഗര്ട്്റി
ജോ.പ്നല്രജോമരാജന്കരമാറ്ന്്്.

നയുുഡലഹി: പുതിയ രാസര്ോരടുുിനു
അരരഷുുികുുുകരോ നിലവിടല രാ
സര്ോരടുു്പുതുകുുുകരോടൈയുുുനുുവ
രകു്ുഅടുതുുവരഷംമുതലഇലകുരപുോ
ണികുബേരപുോടപുോസസരൈിപുു്ഘടി
പുുിചുുഇ-രാസര്ോരടുുുകളലഭയുോകുുും.
ബരലറുു് ടപുോജകറുുുിടുുു ഭാരോയി
20,000ഓരേുോരിക,നയതപനുുുഇ-രാസ്
രോരടുുുകള സരകുുാര ഇതിനകം ഇ
ഷയുുടൈയതുിടുുുണു്ു.രാജയുടതുുമുഴുവന
രൗരനുുാരകുുും ഇ-രാസ്രോരടുുുകള
വിതരണംടൈയുുുനുുതിനുളുു പരുപകുിയ
കളആരംഭിചുുതായിറിരപുുരടുുുകളവയു
കുുോകുുുനുുു.
ഇലകുരപുോണികുൈിപുു്ഘടിപുുിചുുഇ-
രാസര്ോരടുുുകളപുറതുുിറകുുുനുുതി
ലുടടതടുുിപുുുകളംുവയുാജരാസര്ോരടുു്
നിരേികുുുനുുതംുതടയാനാകംു.അനുുാ
രാഷ്പടുയാപതുകുുാരകു്ുരവരതുുിലകുടി
രയറുുംസാധയുോകുുാനംുഇ-രാസര്ോര
ടുുുകളസഹായകോണ.ുരദുുതിനടപുുാ
കുുുനുുതിനു ഒരു ഏജനസിടയ ടതര
ടുഞുടുതുുിടുുുണുു്. നയുുഡലഹി,ടൈ
ബനുുഎനുുിവിടങുുളിലരലയുണിറുുു
കളായിതിരിഞുുാണുരദുുതിയുടടപരു

പകുിയകളആരംഭികുുുക.േണികുുുറില
10,000മുതല20,000വടരവയുകുുിരത
ഇ-രാസ്രോരടുുുകളഏജനസിഇഷയുു
ടൈയുുുടേനുുുംറിരപുുരടുുിലരറയുനുുു.
ഇ-രാസര്ോരടു്ുപുറതുുിറകുുാനഅ
നുരോജയുോയഏജനസിടതരടഞുുടു
കുുനുുതിനു ഏജനസി ബുധനാഴൈു
ടപുോരപുുസലപുറതുുിറകുുിയിരുനുുു.
എംഇഎആസുുാനടതുുസിരിവിഡി
വിഷനിലനിനുു്ോപതുോണുഇതുവടര
നയതപനുുു,ഔരേുോരികഇ-രാസ്രോര
ടുുുകളവിതരണംടൈയതുിരുനുുത.ുപു
തിയരദുുതിനടപുുിലാകുനുുരൊടടഇ
നുുുയയിടല36രാസര്ോരടുു്ഓെിസുക
ളിലനിനുു് ഇ-രാസര്ോരടുു് ലഭികുുും.
അതായതുരാജയുടതുുഎലുുാരാസ്രോ
രടുു്ഓെിസുകളിലംുനിലവിലുളുുരാ
സ്രോരടുു്ഇഷയുുസംവിധാനതുുിടൊ
പുുംഇ-രാസ്രോരടുു്സംവിധാനംനില
വിലവരുനുുരൊടടഇതുസാധയുോകംു.
ഇുുുരനാഷണലസിവിലഏവിരയഷ
ന ഓരരബനരസഷന (ഐസിഎഒ)
ോനേണുുടതുു അടിസുുാനോകുുിയാ
യിരികുുും ഇ-രാസ്രോരടുുുകള പുറ
തുുിറകുുുക.

വയ്വസായഉതപ്ാദനത്്ിൽ
16.6ശതമാനംഇടിവ്
മംുബൈ:രാജയുതു്ുവയുവസായ
ഉതരുാേനമുരടിപുു്തുടരുനുുു.
ജുണിടലവയുവസായഉതരുാേ
നസുൈികയില(ഐഐരി)
16.6ശതോനംഇടിവാണുരരഖ
ടപുുടുതുുിയിരികുുുനുുത.ു അ
രതസേയം, രേയു ോസതുുിലു
ണുുായ33.9ശതോനംഇടിവു
ോയി തടുുിചുുുരനാകുുുരുപുള
വയുവസായരംരംതിരിചുുുവരവി

ലാടണനുുാണു വിലയിരുതുു
ല.ഐഐരിയുടട40ശതോ
നംവരുനുുകാതലരേഖലാവയു
വസായഉതരുാേനവംുജുണി
ലതിരിചുുുവരവിടുുുലഷുുണ
ങുുളകാടുുിയിരുനുുു.ജുണില
അവസാനിചുുഒനുുാംരാേതുുി
ടലടോതുുംവയുവസായഉതരു
ോനതുുിലുളുുഇടിവു35.9ശത
ോനോണ.ു

എനര്്ജിടോൺ്്
സീലിങ്ഫാന്കള്മായി
ടര്കാംപട്ൺ്്
ടോചുുി:ആകറുുുീവുൈിഎലുുഡി
സിസാരങുുതികവിേയുരോടുകു
ടിയ,എനരുുജിരോണുുരപുശണി
സീലിങുൊനുകളുു,രപുകാംപടു
ണുുപരുീവുസ്കണുുസയുുേരുുഇല
കുപടുികുുലുുസ് വിരണിയിടല

തുുിചുുു.
50 ശത
ോനം വ
ടര ബവേയുു
തി ലാഭികുുാം
എനുുതാണു ഇതി
ടുുുപരുരതുയകത.സാ
ധാരണൊനുകളുു 70
വാടുു്ബവേയുുതി ഉരരോ
രികുുുരുപുളുു പുതിയ ൊ
നുു35വാടു്ുബവേയുുതിോ
പതുോണു ഉരരോരി
കുുുക. ആകറുുുീവു
ൈിഎലുുഡിസി
സാരങുുതിക
വിേയുരോടുകുടി
യരപുകാംപടുണുുഎനരുുജിരോ
ണുുൊനുുഉരരോരികുുുരുപു
ളുുഓരോവരുുഷവംുഒരുൊനി
നു1500രുരവടരരോവീടുക
ളിലുുശരാശരിനാലുൊനുക
ളുുഉരരോരികുുുരപുുളുു6000
രുരവടരരോലാഭികുുാനുുക
ഴിയുനുുു.
ആകറുുുീവു ൈിഎലുുഡിസി
രോരടുുരുുസാരങുുതികവിേയുയി
ലുു98ശതോനംഊരുുജഘടക
വംു90മുതലുു300വടരയുളുു
രോളുുരടുുജുരറഞുുുോണുളുുത.ു
ൈിഇഇബെവുസുുുുാരുുരററുുിങുുു
ളുുൊനുുആരുുഎഫുസാരങുുതി
കവിേയുരോടുകുടിയസേ്ാരുുടുു്

റിരോടുു്സഹിതോടണതുുുനുു
ത.ു ഇതു ൊനിരലകുു് ചുണുുാ
ടതതടനുുഅനായാസംൊനുു
പരുവരുുതുുിപുുികുുാം. പുതുേയു
ടടയംുൈാരുതയുടടയംുേികചുു
സംരോജനോയ ൊനുക
ളുുകു്ുഅഞുുുവരുുഷടതുുവാറ
ുുുിയുമുണുു്.സീലിങുൊനുക
ളുു വുതുുിയായി സുഷുുികുുാ
നുളുുഉരരോകുുാകുുളു
ടടഅസൗകരയുംകണ
കുുിടലടുതുു് ആുുുി-
ഡസു്ുുുെീചുുറംുൊനിലുു
അവതരിപുുിചുുിടുുുണുു്.എ

നുുജിരോണുു എചുു്എസ,്
എനരുുജിരോണുു ജുറ, എന
രുുജിരോണുുഓറഎനുുീമുനുു്
രവരിയനുുുുകളിലാണു രപുകാം
പടുണുു എനരുുജിരോണുു പുറ
തുുിറങുുുനുുത.ു2800രുരമുത
ലുു4000രുരവടരയാണുവില.
ഊരുുജസംരഷുുണം േനസി
ലുുകുുണുു്ആവശയുോയോറുുങുു
രൊടടഏറുുവംുപുതിയൈിഎ
ലുുഡിസിരപുശണിയിലുളുുൊ
നുകളായഎനരുുജിരോണുുഅ
വതരിപുുികുുുകയാണു രപുകാം
പടുണുു.ഊരുുജഉരരോരംകുറ
യകുുുുക ോപതുേലുു േറിചുു്ബവ
േയുുതിടൈലവുരരോവധികുറ
യകുുുുകയംു ടൈയുുുനുുതാണു
പുതിയ ൊനുു രപുശണിടയനുു്
കമുുനിബവസ്പരുസിഡു്ുുരം
രരാജനുുപശുീറാംരറഞുുു.

ടോചുുി:
തുടരുുചുുയായ
കുതിപുുിനു ോ

റുും വനുുരശഷം സംസുുാനതുു് സവു
രുുണവിലഇനുുടലഉയരുുനുുു.രവനു
39,480രുരയായി.അരതസേയം,ലാ
ഭടേടുപുു്തുടരുനുുതിനാലുുഅടുതുു

േിവസങുുളിലംുൈാഞുുാടുുസാ
ധയുതയുടണുുനുു്വിരണിവു
തുുങുുളുു രറയുനുുു. േീരുുഘ
കാലാടിസുുാനതുുിലുു സവു
രുുണ വില ടേചുുടപുുടുുുനി
ലുുകുുുടേനുു വിേഗധുരുടട
അനുോനതുുിനു അടിവര
യിടുുാണുനാലുേിവസംടോ
ണുു്രവനു2,800രുരകുറ
ഞുുതിനുരിനുുാടലഇനുു്
280രുരകുടിയത.ു4935രു
രയാണുഇനുു് പരുാേിടുുുവി
ല. രവനു കഴിഞുു േിവസം
1,600രുരയുടടഇടിവുണുുായി
രുനുുു.
ആരോളവിരണിയിലുുടൊവാ

ഴൈുസര്ോടുു്രോളുുഡിനുആറുശത
ോനംഇടിവുണുുായതിനുരിനുുാടല
ഇനുു്ഒരുശതോനംവിലഉയരുുനുുു.
ഔണുുസിനു 1,936.29നിലവാരതുുി

ലാണുവയുാരാരംനടകുുുനുുത.ുരോള
റിടുുുമുലയുംഉയരുുനുുതാണുകഴിഞുു
േിവസങുുളിലുണുുായവിലഇടിവിനു
കാരണം.പരുതിസനുുിഘടുുതുുിലുുസവു
രുുണടതുുആപശുയിചുു നിരഷുുരകരുു
സവുരുുണംവിറുു്ലാഭംഎടുകുുുനുുതംു
വിലതാഴാനുുഇടയാകുുി.എനുുാലുുഇ
തുശാശവുതേലുു.േീരുുഘകാലാടിസുുാന
തുുിലുുവിലഉയരുടേനുുുതടനുുയാ
ണുവിേഗധുരുടടനിരീഷുുണം
രാജയുാനുുരസവുരുുണവിലയിടലടറ
രകുുഡുവരുുധനയാണുആഭയുനുുരവി
രണിയിലംു വില കുതുുടന ഉയ
രുുതുുിയത.ുസുരഷുുിതനിരഷുുരംഎ
നുുനിലയിലുുസവുരുുണടതുുആപശുയി
കുുുനുുവരുുകുടുകയാണ.ുഓരസുു്ുുഏ
ഴിനു42,000രുരയായിരുനുുുരകരള
തുുിലുു രവനു വില. ഒരു പരുാേിനു
5,250രുരയംു.ഈോസടതുുഏറുു
വംുഉയരുുനുുനിരകുുായിരുനുുുഇത.ു

ഇന്്്പവന്ക്ടിയത്280ര്പ;
ചാഞ്്ാട്്ംത്ടര്മെന്്്സ്ചന

കട്ിയം്കറ്ഞ്്്ം
സവ്ര്്ണവില

ഇന്്്യയിലലക്ട്തൽ
നഗരങ്്ളിടലക്്്
ആമടോൺ
നയുുഡലഹി: ഇനുുുയയിടല എലുുാ നരരങുുളിരലകുുും പരുവ
രുുതുുനംവയുാരിപുുികുുാടൊരുങുുിആേരോണ.ഇതിടുുുഭാ
രോയിൈംരളുര,ുടൈബനു,ുമംുബൈനരരങുുളിലഓെി
സ്തുറകുുും.ഇതിനായികമുുനി28ലഷുുരതുുളംസക്വുയരുു
െീറു്ുവരുനുുഓെിസുകളവാടകയകുു്ുഎടുതുുുകഴിഞുുു.
ഇനുുുയയിടലഓണബലനരോപുുിങുഉയരുനുുസാഹൈരയു
തുുിലാണുകുടുതലഒഫുബലനരറുുുുറുകളരാജയുതുു്പരുവ
രുുതുുിപുുികുുാനആേരോണഒരുങുുുനുുത.ുഇതിനായിേീരുുഘ
കാലവാടകകുുരാറുകളവനകിടടകടുുിടഉടേകളുോയിഉള
ടപുുടടആേരോണഒപുുിടുുുകഴിഞുുു.രാജയുടതുുവിവിധടൊ
രകുുഷനുകളിലരപുോപുുരുുടുുികളസവുനുുോകുുുകയാണുഇരപുു
ളആേരോണ.ഈസര്രസുകളഉരരോരിചു്ുഇനുുുയയിടല
പരുവരുുതുുനങുുളവിപുലീകരിയകുുുുകയാണുലഷുുുയം.ൈംര
ളുരുവിലഒനരതുലഷുുംസക്വുയരുുെീറുു്സുുലോണുആേ
രോണവാടകയകുു്ുഎടുതുുിരികുുുനുുത.ു
കഴിഞുുമുനു്ുോസങുുളകുുുളുുില11േശലഷുുംൈതുരപശു
അടിരോളംഓെിസ്സര്രസുകളആസരോണസവുനുുോ
കുുികുുഴിഞുുു.80ലഷുുംസക്വുയരുുെീറു്ുസുുലതുുിനായിനല
കിയിരികുുുനുുപരുരപുുസലിനുരിനുുാടലയാണിത.ു

"സ്താരയ്നിക്തിപിരിവ്-സതയ്സന്്രര
ആദരിക്്ൽ്്'സംവിധാനരത്്
സവ്ാഗതംരചയ്്്ന്്്:എം.പി.അഹമ്്ദ്
രോഴിരുകുട:ുആോയ നി
കുതിരിരിവുസുതാരയുവംു
കാരയുഷുുേവുോകുുുനുുതി
നായി രകപദുുു സരുുകുുാരുു
ടോണുുുവനുു"സുതാരയുനി
കുതിരിരിവു-സതയുസനുു
ടരആേരികുുലുു'സംവിധാ
നടതുുപുരുുണോയിസവുാ
രതം ടൈയുുുനുുതായി േല
ൈാരുു പരുുപുു് ടൈയരുുോനുു
എം.രി.അഹമുുദുരറഞുുു.
കുതയുോയി നികുതി ന
ലുുകുനുുവടരസഹായികുുു
നുുതിനംുനടരടിപകുേങുുളുു
ലളിതോകുുിനികുതിരിരി
വുഊരുുജിതോകുുുനുുതിനു
ോയി ടോണുുുവനുു ഈ 
സംവിധാനംരാജയുതുുിടുുു
പുരോരതികുു്വലിയരൊ
തിലുുആകുുുംകുടുുും.നികു
തി ടവടുുിപുുിനംു കളുുകുുട
തുുിനുടേതിടരയുളുു ശ
കുുോയ നടരടികളുണുുാ
രകണുുതു വളടരഅതയുാവ
ശയുോണ.ു അതിരലകുുുളുു
ആേയുരടിയായിസരുുകുുാരി
ടുുുഈ നടരടിടയകണ
കുുാകുുാടേനുുും അരദുുഹം
രറഞുുു. ഇതു സരുുകുുാരി
ടുുുനികുതിവരുോനംവ
രുുധികുുാനുുഇടയാകുുും.
നികുതി ടവടുുിപുുിടനതി

ടര ജനങുുളുുകുുിടയിലുു ശ
കുുോയ രോധവതകുര
ണംആവശയുോണ.ു നികു
തി അടയുരകുുണുുതിടുുു
പരുാധാനയുടതുുകുുുറിചുു് സ്
കുളുകളിലംു രോടളജുക
ളിലുടേലുുാംവിേയുാരഥികടള
രഠിപുുികുുണം. കുതയുോയി
നികുതി അടയകുുുുനുുതി
ലുടടഒരാളുുരാജയുപുരോര
തിയുടടഭാരോകുകയാണു
ടൈയുുുനുുത.ുഇതിനുവലിയ
പരുൈാരണം നലുുകാനുു സ
രുുകുുാരംുരാഷ്പടുീയരാരുുടുുി
കളംു ോധയുേങുുളംു തയാ
റാകണം.ഇ-രരവണനുുസി
ലുടടയംു രെസ്ടലസ്ഇ-
അസസ്ടേുുുിലുടടയംു ഉ
രേുയാരസുുടര രനരിടുു് ഇട
ടരടുതുുാടതനികുതിരി
രികുുാനായിഇരപുുളുുടോ
ണുുുവനുു സംവിധാനം നി
കുതിരിരിവിടലഅഴിേതി
ടയവലിടോരുരരിധിവ
ടരതടയാനുുസഹായികുുു
ടേനുു്അരദുുഹം രറഞുുു.
നികുതിടവടുുിപുുിടനതിടര
ഇനിയംു കുടുതലുു ശകുു
ോയ നടരടികളുുസരുുകുുാ
രിടുുുഭാരതു്ുനിനു്ുപരുതീ
ഷുുികുുുനുുതായംു അരദുു
ഹംകുടുുിരചുുരുുതുുു.

ടിക്ടോക്്ിൽറിലയൻസ്
നിടഷ്്പംനടത്്ിടയക്്്ം
മംുബൈ: ബൈന വിരുദുു വി
കാരം മുലം ഇനുുുയയിലുു പരുവ
രുുതുുനനിരോധനംവനുുടികു
രോകുുിനുപുനരുുജനുുരേകാനുുമു
രകഷ്അംൈാനിയുടട റിലയ
നുുസ് ഇനുുഡസപ്ടുീസുോയി ൈ
രുുചുു നടതുുുനുുതായിസുൈന.
എനുുാല റിലയനുുസംു  ടികു
രോകുുിടുുുോതുകമുുനിയായ
ബൈറുു്ഡാനുുസംുസഹകരണ
നീകുുടതുുകുുുറിചു്ുപരുതികരിചുുി
ലുു. അരതസേയം, ബൈറുു്ഡാ
നുുസ്പുുാറുു്രോേിലുുനിരഷുുരി
കുുാനുളുുറിലയനുുസിടുുുരദുു
തിടയകുുുറിചു്ുൈിലവിവരങുുളുു
ലഭയുോയതായിവിരേശോധയുേ
ങുുളറിരപുുരുുടു്ുടൈയതു.ു
ടടലിരോംഭീേനായജിരോ
പുുാറുു്രോേിടുുുോതുസുുാരന
ോയ റിലയനുുസ് ഇനുുഡസപ്ടുീ
സ് ലിേിറുുഡുോയിബൈറുു്ഡാ
നുുസ്രനരടതുുതടനുുൈിലൈ
രുുചുുകളിലുുഏരുുടപുുടുുിരുടനുുനുു്
റിരപുുരുുടുുിലുുരറയുനുുു.200േ
ശലഷുുതുുിലധികം ഉരരോ

കുുാകുുളുുരാജയുതുുുളുുരപുുഴാ
ണുജുണുുഅവസാനരുതുടട
േറുു്58ബൈനീസ്ആപുുിരകുുഷ
നുകളുുടകുുപുുംരാജയുതു്ുടികു്ു
രോകുുിനുനിരോധനംവനുുത.ു
കഴിഞുു ോസം റിലയനുുസംു
ബൈറുു്ഡാനുുസംുഇടരാടിടന
കുുുറിചുു്സംഭാഷണംആരംഭി
ചുുതായംുഇതുവടരകരാറിടല
തുുിയിടുുിടലുുനുുും റിരപുുരുുടുുിലുു
രറയുനുുു. ഇതിനിടട, അനി
ശുുിതതവുങുുളുുകുുിടയിലുു ടികു
രോകുോതുകമുുനിയായബൈ
റുു്ഡാനുുസ് ഇനുുുയയിടല എലുുാ
നിയേനപരുപകുിയകളംുേരവിപുുി
ചുുു.കമുുനികു്ുനിലവിലുുഇനുുുയ
യിലുു 2000ഓളം ജീവനകുുാരു
ണു്ു.നിരോധനതുുിനുരശഷംേ
റുു്രോലികളുുകടണുുതുുാനുുജീ
വനകുുാരുു കമുുനിയിലുു നിനുു്
രിരിഞുുുരോകാനുു പശുേികുുു
കയാടണനുു്റിരപുുരുുടുുിലുുരറ
യുനുുു.എനുുാലുുഔരൈാരിക
രിരിചുുുവിടലുകടൊനുുുംകമുു
നിയിലുുനടകുുുനുുിലുു.സുുിതി

സുസുുിരോടണനുു് കമുുനി
ആഭയുനുുര ആശയവിനിേയ
തുുിലുടടജീവനകുുാരോടുരറ
ഞുുു.കഴിഞുുോസം,ടികുരോ
കുസിഇഒടകവിനുു രേയരുു,ഇ
നുുുയനുുടികുരോകുജീവനകുുാടര
അഭിസംരോധനടൈയതുുഎ
ഴുതിയ കതുുിലുു 2,000തുുില
ധികംവരുനുുജീവനകുുാരുുകുുും
ടൊഴിലുുഉറപുു്നലുുകുനുുുടവ
നുു് വയുകുുോകുുിയിരുനുുു. ഡി
ജിറുുലുു ഇനുുുയയുടട ടേയി
നുുടപുെയിേിലുുസജീവോയരങു്ു
തുടരാനുു ആപരുഹികുുുനുുുടവ
നുുുംകമുുനിവയുകുുോകുുി.

ഇലക്ടര്ോണിക്ചിപ്്്ഘടിപ്്ിച്്
ഇ-പാസട്ോർട്്്കൾ;

അട്ത്്വർഷംമ്തൽലഭയ്മാക്്്ം
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Commuters move on the road amid heavy rain in Bhopal on Thursday.

GST evasions worth Rs 17 cr found in KJS
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
The Director General of  GST
Intelligence (DGGI) has regis-
tered a tax evasion case of
crores of  rupees against KJS
Cement Company of  Maihar in
Satna district of  MP, which
was earlier convicted in the
coal scam case. In addition to
the factory and distributors'
premises, raids were con-
ducted in 28 locations in UP
and Delhi.

During the action so far, GST
theft of  about Rs 17.2 crore has
been revealed. Rs 52.39 lakh
cash has been seized. The fac-
tory's chief  administrative offi-
cer Kaushal Singh Singhvi was

arrested and sent to jail. The
owner of  the company, Pawan
Ahluwalia’s whereabouts is un-
known .It may be noted that the
first case was registered against
Ahluwalia under Benami Prop-
erty Act-2016.

According to the information,
DGGI teams started action in
the case of  GST theft from Au-
gust 5 at KJS Cement Factory
located in Maihar. On 11 Au-
gust, raids were conducted on
28 locations of  Maihar and
Satna in MP, Allahabad in Uttar
Pradesh, Kushinagar, Agra,
Kanpur and New Delhi. Stocks
and other irregularities were
found during this period. DGGI
teams have also got a record of
cash transactions worth crores

of  rupees of  the cement factory.
The raid initially revealed a

GST theft of  Rs 15.1 crore at the
KJS Cement Factory, but later
a theft and theft of  Rs 2.1 crore.
During the raid, about 1.2 mil-
lion cement sacks were found to
be below the records of  the fac-
tory and distributors.

According to the Satna bu-
reau, Pawan Ahluwalia, the
owner of  the KJS factory, is re-
ported to be in Delhi. While the
arrested Chief  Administrative
Officer Singhvi was brought to
Satna on Tuesday night and
questioned at the Kotwali police
station. He was produced in
court on Wednesday. The court
has sent him to jail in judicial
custody.

Single-day infections 
cross 1000 cases

CHIEF REPORTER

Bhopal
In Bhopal, BJP state
spokesperson Durgesh
Keswani has been found
corona infected. He often
appeared in press brief-
ings with Home Minister
Narottam Mishra. This in-
formation has been given
by Durgesh Keswani him-
self. He tweeted that his
first Covid test report
came back positive. He is
in home isolation since 5
days before the first test
report is positive. He in-
formed that everyone who
has come in contact with
him should get the Covid -
19 test done.

He used to be the per-
manent face in the press
briefing of  the Home Min-
ister where a large num-
ber of  journalists also
present and hence all
media persons are in a
quandary. 4 patients died
in the last 24 hours in
Bhopal. So far, 236 corona
patients have died in
Bhopal. Now the number
of  infected in the capital
has reached 8071. At the
same time, 6178 people
have defeated Corona and
returned to their home.
On Thursday the single
day infection reached 1014

cases.
On Thursday, 20 thou-

sand 224 samples were
taken across the state. Of
these, 19 thousand 210 re-
ports came out negative,
while 1014 were found pos-
itive. 189 samples were re-
jected. A total of  5% of
infected cases in a day
was found. A total of  9
lakh 72lakh 046 people
have been tested so far in
the state. The total active
containment areas are
3261.

In a case reported of
everyday risk while cre-
mating the Covid-19 in-
fected, municipal
employees are putting
their lives at risk. It is
more difficult to cremate
the dead bodies by wear-
ing PPE kits than it is to
set fire to the pyre.

In one such case, a fire
broke out during the fu-
neral of  Corona infected
in Bairagarh area on
Thursday. Due to this, the
municipal employees fled
from the scene to save
their lives. Although there
were no casualties in this,
but these employees face
this risk daily.

Municipal employee
Suresh said that after
wearing a PPE kit, it is

very difficult to lift the
body and cremate it.
There is difficulty in han-

dling the dead body prop-
erly, as well as cremating
it.

Corona positive cases so far in MP: 42618

Deaths so far in MP: 1065

Recovery so far in MP: 31835

Indore -9257, Bhopal -8071, Ujjain- 1376, 
Jabalpur- 2062, Khargone- 1002, Dhar -524,
Khandwa -737, Raisen- 465, Hoshangabad -328,
Barwani -942, Dewas -503, Burhanpur -505, 
Ratlam -609, Morena -1847, Vidisha -480, 
Agar Malwa -128, Mandsaur -550, Shajapur -335,
Sagar-827, Chhindwara-262, Gwalior- 3176,
Sheopur- 328, Neemuch -875, Harda-237,
Alirajpur-234, Shahdol-180, Rewa-488, 
Shivpuri-428, Tikamgarh-344, Anuppur-101,
Betul-334, Dindori-84, Ashoknagar-130, 
Panna-169, Satna-298 ,Jhabua-246, Sehore-414,
Guna-117, Bhind-519, Mandla-83, Seoni-102,
Sidhi -207, Datia -356, Damoh-390, Umaria-59,
Singrauli-214, Rajgarh-477, Chattarpur-409,
Balaghat -182, Narsinghpur-258, Katni-292, 
Niwari-67

Indore 340, Ujjain 75, Bhopal 236, Khargone-20,
Dewas -14, Khandwa-20, Hoshangabad-10,
Raisen-10, Mandsaur-12,Burhanpur -25, 
Jabalpur -44,  Dhar-10, Agar Malwa-4, Shajapur-6,
Chhindwara-2, Ashoknagar-3,Satna -12, Sagar -38,
Sehore-14, Gwalior-21, Neemuch-9, Jhabua-4,
Umaria-2, Mandla -1, Datia -4, Barwani-8, 
Ratlam-14, Rajgarh-11, Morena-11, Sheopur -2.
Tikamgarh-9, Rewa-8, Guna -7, Katni-6, 
Harda-6, Sidhi-1, Alirajpur-2, Shivpuri -4, 
Bhind-2, Betul-5, Narsinghpur-2, Seoni-4, 
Singrauli-5, Chattarpur -9, Vidisha-8, Damoh-5

Faux pas in billboard puts
Nakul Nath in soup

SPL CORRESPONDENT

Bhopal
A hoarding by Chhindwara MP
Nakul Nath and his supporters
at Maharana Pratap Nagar in-
tersection, has appeared with
'Republic Day' wishes. As
soon as the hoarding was in-
stalled, the pictures went
viral on social media and BJP
got a chance to cut a joke. On
the other hand, the Congress
says that this is the dirty pol-
itics of  the BJP. The poster
congratulated people on Re-
public Day instead of  Inde-

pendence Day.
On the other hand, BJP

spokesperson Rajneesh Agar-
wal said that Nakul Nath
doesn’t know the difference be-
tween Independence Day and
Republic Day.  Millions of  peo-
ple of  the country have paid the
price of  freedom by sacrificing
their lives, the Congress has
done only the work of  taking
benefits. He said that he would
urge Kamal Nath ji to send
Nakul Nath back to school,
maybe he came to politics very
soon.

‘Rang Sanskriti Ke’ 
grabs applauses

STAFF REPORTER

Bhopal
The initiative of  presenting cul-
tural performances featured
online ‘Rang Sanskriti Ke’ is
grabbing applauses from across
the world. On Thursday, the
musical performances of  In-
dian classical instruments in-
cluding Gudumbaja and dholak
were the interesting part of  the
cultural programme.

The initiative was started
with a view to give the artists of
the State. The performances are
being presented on YouTube
Channel of  Department of  Cul-

ture.
Here on Thursday, perform-

ances from Sagar, Katni,
Hoshangabad and other dis-
tricts were presented. The per-
formances included folk dance
forms, Qawwali, Ghazal and de-
votional singing.

It is to be noted that in view
of  the worldwide crisis of  Coro-
navirus, a creative initiative is
taken by the Culture Depart-
ment Madhya Pradesh Govern-
ment by connecting the artists
of  the country and State, which
has received an encouraging re-
sponse.

IGRMS exhibits Uduppi idols 
STAFF REPORTER

Bhopal
Under the ninth series of  its
online exhibition by Indira
Gandhi Rashtriya Manav
Sangrahalaya (IGRMS), on
Thursday, the shrine of
Bhutta idols “Mekkikattu”
from Udupi district of  Kar-
nataka, was displayed in
the Mythological Trail
Open-air Exhibition of
IGRMS.

About this exhibition,
Praveen Kumar Mishra, Di-
rector, IGRMS said that,
Mythology, besides being the
ancient cousin of  the culture,
is also the curious chronicler

of  its highs and lows, its
changing prospects and
world views and preserves it
all insight as a seed. It fol-
lows from here that a basic
understanding of  myths is
expedient to the desire of
knowing a culture.

Visitors can see this exhi-
bition from home through
the Official site
(https://igrms.com/word-
press/?page_id=752) and
Facebook site
(https://www.facebook.com/
igrms.bhopal/) of  the IGRMS
in addition to Youtube link
(https://youtu.be/nNzp9gcH
FUg).

Digvijay calls for unity of Opposition parties
CHIEF REPORTER

Bhopal
Former Chief  Minister of
Madhya Pradesh Digvijay
Singh said in a tweet that
"Democracy can survive a
weak Govt with a strong
opposition; but will not
survive long with a
weak opposition & a
strong Govt.”

He called upon all op-
position parties to unite
and put up a strong face
to save Congress ruled
states. He further said
that today BJP is not
short of  money and
want to topple Congress

government, hinting at
Rajasthan episode.

Many corruption
cases were reported
through RTI and the
Central government
wants to abolish this law
as well. Because basi-
cally they suffer from
anti-democracy mind-
set- he said. Rahul and
Congress should make
every effort to unite all
the anti-BJP parties.

The foundation of
democracy is the right
of  every citizen to ask
questions on the gover-
nance system. The Con-

gress, under the leader-
ship of  Sonia Gandhi,
gave the common citizen
the “Right to Informa-
tion “, even after the op-
position from the
bureaucracy.

The Modi Shah, the
BJP, the Sangh and their
"Troll Sena" threaten
those who ask questions
on social media. 

This strategy has
been adopted by every
dictator, including
Hitler. I therefore honor
Rahul Gandhi that he is
asking questions with
courage.

BHEL removes encroachments
STAFF REPORTER

Bhopal
BHEL administration on
Wednesday removed en-
croachments near Vijay Mar-
ket  from Radhakrishna
Mandir square to Gulab gar-
den; vendors without proper
authorization selling goods on
road removed.

The BHEL administration
permits shopkeepers to do
business in the BHEL town-
ship at specified places. The
traders have to take permis-
sion to do business at these
places but traders from other

places of  the state capital are
doing business at the time of
Corona pandemic.

The traders encroach roads
and congest traffic making
traffic jams in the area. The
citizens of  the area were com-
plaining constantly and based
on the complaints regarding
inconvenience caused in com-
muting to their colonies and
houses due to the mush-
roomed vendors on the road
and road side.  

Along with the road conges-
tion the sellers used to litter
the places where they would

sell their goods. The citizens
were feeling unsecure. The
eviction squad took the action.
In the action fruits, vegetables
and balances were seized.

The whole proceedings were
conducted in the presence of
Deputy General Manager ML
Nagaur. According to the in-
structions the eviction was
done by team of  BHEL admin-
istration lead by Eviction In-
charge officer RP Tripathi,
Security team, Barkheda
maintenance labourer. The ac-
tion was done in the presence
of  Govindpura police.

Online capacity 
building plan
launched

STAFF REPORTER

Bhopal
Online capacity building
plan for Block Academic Co-
ordinator (BAC) and Cluster
Academic Coordinator
(CAC) were launched today
by School Education Minis-
ter of  state( Independent
Charge) in the state.

UNICEF has supported
the designed as 15 weeks
program with 1-hour live
session, plus readings, short
video per week that would
be covering 8000 academic
support personnel in the
state. This would strengthen
the home-based learning
program of  the state along
with capacity building on
the skills to mentor teachers
on an ongoing basis. PS Ed-
ucation- Rashmi Shami,
Commissioner RSK –
Lokesh Jatav and  F A Jami,
Education Specialist
UNICEF were present in the
occasion.

Plantation drive 
at Bab-e-Ali 
Sports Complex

STAFF REPORTER

Bhopal
A plantation drive was car-
ried out at Bab-e-Ali Sports
Complex here on Thursday.
Collector Avinash Lavania,
Director Sports and Youth
Welfare Pawan Kumar Jain,
DIG Irshad Wali and other
officials along with players
planted saplings.

Former Madhya Pradesh
Ranji cricket players were
awarded by the guests on the
occasion. During plantation
drive, Collector Avinash La-
vania said that the sportsper-
sons of  Bhopal have created
their own identity in the field
of  sports. He congratulated
the players and said that pos-
sible cooperation will be pro-
vided by the district
administration in the devel-
opment of  sports.

Valuables 
worth over 
Rs 3 L burgled

STAFF REPORTER

Bhopal
Valuables worth over Rs 3
lakh were burgled from Ab-
hinav Homes under Chola
Mandir police station area on
Wednesday.

Police said that the victim,
Manoj Kirar, had gone to
Raisen on August 10 and
when he returned, the valu-
ables were found burgled.

After the victim found that
the house was ransacked he
lodged complaint with the
police stating that they he
along with the family left the
house on August 10 and when
he returned, the door of  the
house was  open and on en-
tering, the valuables were
found burgled.

In the initial investigation,
it was found that it is a cov-
ered campus and CCTV cam-
eras are installed. The victim
claimed that two gold chains,
a pair of  gold ear rings, four
gold bangles, eight pairs of
silver anklet worth over Rs 3
lakh were burgled.

Police suspect that insider
has tipped regarding the fam-
ily’s whereabouts.

Meanwhile, house of  a Sub
Engineer posted with
MPSEB was targeted at Jyoti
Nagar and escaped with valu-
ables worth Rs 95000; Misrod
police have started investiga-
tion.

The victim, Jagdish Chan-
dra Patidar had gone to
Dhamnod on August 8 and on
Wednesday he found valu-
ables were burgled.

A Laptop, camera, wrist
watch and a mobile phone
worth Rs 95000 were burgled.

BJP questions Nath's Aug 14
social media address

CHIEF REPORTER

Bhopal
Former Madhya Pradesh
Chief  Minister and PCC
Chief  Kamal Nath has an-
nounced to deliver an ad-
dress on August 14
through social media plat-
forms prompting the BJP
to question the move as
the day coincides with the
Independence Day of  Pak-
istan.

The BJP leaders have
also reminded Congress
party of  his old tweet in
which the grand old party
had after losing power in
march this year had
claimed that it was a brief
gap and Kamal Nath will
be hoisting tri-colour in
Bhopal on Aug 15, suggest-
ing that Nath was to re-
turn to power shortly.

Meanwhile, Nath from
his twitter handle on
Thursday announced that
he will hold a virtual ad-
dress –Jan Sambodhan, at
4pm on Aug 14. The ad-

dress will be streamed by
all Congress party social
media platforms. BJP
leaders however were
quick to slam the MPCC
chief  over the move.

“12 August ko ‘satta ke
bichhoh’ me dubey ‘com-
pany bahadur sahab’ apni
*prashnik khujli mitate
huye Madhya Pradesh ki
Janata ko *Pakistan ke
sthapna diwas ki*
shubhkamnayen denge, (On
aug 12, ‘saddened by losing
power, company Bahadur
Shaab will be greeting pub-
lic of Madhya Pradesh on
the occasion of *establish-
ment of Pakistan for *reliev-
ing his administrative itch,”
tweeted BJP spokesperson
Hitesh Bajpai.

Whether he wants to re-
count that it was due to the
Congress party that India
was bifurcated and Pak-
istan was born, added Baj-
pai. Fellow partyman and
the PWD minister Bhu-
pendra Singh also claimed

the Congress party which
is facing an unhindered
exodus is engaging in gim-
micks to stem the depar-
ture of  leaders. “At times
they claim Kamal Nath
will be hoisting tri-colour
on Aug 15, and on others
they claim the next CLP
meeting shall take place at
CM Chouse.”

Who hoists the flag is
decided by the public,
none else, he added.

Mandsaur BJP MLA
Yashpal Singh Sisodiya
also made a mockery of
Congress party’s old tweets
asking Nath to explain,
“Kamal Nath ji should ex-
plain whether he is with
India and or with Pak-
istan.” Home minister
Narottam Mishra also
made fun of  old tweet of
the principal opposition
party in the state saying He
(Kamal Nath) announced
to hoist national flag on
Aug 15, please let me know,
if  he is spotted anywhere.
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